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Sēde sasaukta:
Sēde atklāta:

plkst. 11.00
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Sēdi vada:

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

Protokolē:

domes sekretāre Elīna Dakša

Sēdē piedalās:
Komitejas locekļi:

Ivo Bernats
A. Garančs
Linards Kumskis
Solvita Strausa

Deputāti:

Zane, Berdinska, Līga Sausiņa, Mārtiņš Zīverts

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektores vietniece izglītības, kultūras un sporta
jautājumos S. Tukiša, izpilddirektores vietnieve klientu apkalpošanas
jautājumos D. Vītola, Finanšu pārvaldes vadītāja I. Cēsniece, Ekonomikas
nodaļas vadītāja Z. Reizniece, Juridiskās pārvaldes vadītājas p.i. I. Lazdāne,
Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa, juriste B. Jansone,
juriste M. Saulīte, Informācijas tehnoloģijas nodaļas datorsistēmu un datortīklu
administrators Dz. Strads, nekustamā īpašuma speciāliste D. Jakubovska,
Izglītības pārvaldes vadītāja I. Reķe, speciāliste profesionālās ievirzes, interešu
izglītības un pieaugušo izglītības jautājumos S. Ķirule, Klientu apkalpošanas
pārvaldes vadītāja S. Sāra-Kukule, galvenais arhitekts I. Kalvelis
Piedalās:

Siguldas novada Kultūras centra direktore J. Borīte, PA “Siguldas Attīstības
aģentūra” pilsētvides plānotāja Z. Gatere

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 56.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2021.gada
28.septembra rīkojuma Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” 9., 10.punktu un 13.4.apakšpunktu, Siguldas novada pašvaldības
2021.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr. 3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” 53. punktu,
komitejas sēde notiek attālināti, izmantojot videokonferences režīmu un deputātiem balsojot
dokumentu vadības sistēmā “Namejs”.

Darba kārtība:
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Kārtība Siguldas novada izglītības
iestāžu skolēnu un skolotāju apbalvošanai par sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos, sacensībās un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatē”
apstiprināšanu.
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par kārtību, kādā tiek
saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā” apstiprināšanu.
3. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par nodevām par
tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas, sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību
ar 1 (vienu) papildjautājumu:
Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (I. Bernats, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, S. Strausa), pret
– nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
papildināt sēdes darba kārtību ar 1 (vienu) papildjautājumu:
4. Par sadarbību ar Latvijas Nacionālo kultūras centru par folkloras festivāla “Baltica”
organizēšanu.
1. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Kārtība Siguldas novada izglītības
iestāžu skolēnu un skolotāju apbalvošanai par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos, sacensībās un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatē” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Debatēs piedalās A. Garančs, L. Sausiņa
Izglītības pārvalde ir izskatījusi Mālpils, Krimuldas un Inčukalna novados noteikto kārtību
izglītības iestāžu audzēkņu un skolotāju apbalvošanai par sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos, sacensībās un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatēs un iepazinusies ar
citu novadu labās prakses piemēriem. Lai noteiktu vienotu kārtību skolēnu un skolotāju apbalvošanai
par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu skatē visās Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, nepieciešams
apstiprināt jaunu – vienotu nolikuma redakciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 26.punktu,
atklāti balsojot ar 5 balsīm par (I. Bernats, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, S. Strausa), pret –
nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu “Kārtība Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņu un skolotāju,
apbalvošanai par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatē” pielikumā pievienotajā redakcijā.
2. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:
2.1. Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļanolikums Nr.9/2017 “Par
Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņu, mācību priekšmetu olimpiāžu, skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu skates, konkursu un sacensību laureātu un viņu skolotāju
apbalvošanu” (prot. Nr.6, 19.§);
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2.2. Inčukalna novada pašvaldības domes 2014.gada 21.maija nolikums “Par Inčukalna
pamatskolas un Vangažu vidusskolas skolēnu apbalvošanu par augstiem sasniegumiem
mācību darbā un interešu izglītības programmās” (prot. Nr.9, 4.§);
2.3. Mālpils novada pašvaldības domes 2019.gada 28.augusta nolikums “Mālpils novada
pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un
apbalvošanas nolikums” (prot. Nr.9, 9. §).
3. Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
2. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par kārtību, kādā tiek saskaņota
un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Debatēs piedalās A. Garančs, U. Mitrevics, I. Lazdāne, L. Sausiņa, Z. Berdinska, S. Strausa,
L. Kumskis
Viedokli sniedz S. Sāra-Kukule, Z. Gatere, I. Kalvelis, 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 un lai nodrošinātu visā jaunveidotajā Siguldas novadā vienotu kārtību, kādā
tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, ir nepieciešams izdot saistošos noteikumus “Par
kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 3.punkts, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 17.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi
par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8.
un 9.punktu, 15.8. un 19.7.apakšpunktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo, trešo
un ceturto daļu, atklāti balsojot ar 5 balsīm par (I. Bernats, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics,
S. Strausa), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus ,,Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu
tirdzniecība Siguldas novadā” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
3. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par nodevām par tirdzniecību
publiskās vietās Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6.punktu ar
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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 nodevu
piemērošanas kārtību par ielu tirdzniecību Siguldas novadā, ir nepieciešams izdot saistošos
noteikumus “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17.punktu, Ministru kabineta
2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 ,,Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldības nodevas” 3. un 16.1 punktu, atklāti balsojot ar 5 balsīm par (I. Bernats, A. Garančs, L.
Kumskis, U. Mitrevics, S. Strausa), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus ,, Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas
novadā” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
4. §
Par sadarbību ar Latvijas Nacionālo kultūras centru par folkloras festivāla “Baltica”
organizēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam stratēģiskā mērķa
uzdevuma “Nodrošināt daudzveidīgu un atraktīvu kultūras piedāvājumu” īstenošanai plānotās
rīcības ir: sniegt atbalstu kultūras organizāciju un radošo industriju darbībai ar mērķi nodrošināt
pakalpojumu daudzveidību un pieejamību. Savukārt Siguldas novada Kultūras nozares attīstības
stratēģijā ir noteikts, stratēģiskā mērķa uzdevums “Veidot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras
piedāvājumu, akcentējot Siguldas novada kultūrvides unikalitāti un kopienas tradīcijas”.
Lai nodrošinātu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un starptautiskas nozīmes
pasākuma rīkošanu, Siguldas novada pašvaldība ar Latvijas Nacionālo kultūras centru (turpmāk Centrs) vienojas par sadarbību Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2022” rīkošanā Siguldas
novadā 2022.gada 7. jūlijā, turpmāk - Festivāls. Festivāls norisināsies no 2022.gada 6. jūlija līdz
10. jūlijam Latvijā, Rīgā un novados. Siguldas novadā programma plānota 8 norišu vietās (Lēdurgā,
Inčukalnā, Krimuldā, Mālpilī. Jūdažos, Inciemā, Siguldā un Turaidā) par tēmu “Saspēle dziesmās,
vārdos un darbos Siguldas novadā”. Festivāla īstenošana atbilst Siguldas novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā un Siguldas novada Kultūras nozares attīstības stratēģijā iekļautajiem
uzdevumiem kultūras piedāvājumu daudzveidības nodrošināšanai.
Festivāla īstenošanai Latvijas Nacionālais kultūras centrs piešķir pašvaldībai finansējumu
3050 EUR (trīs tūkstoši piecdesmit euro) apmērā, kas izlietojams autoratlīdzību izmaksām un
Festivāla īstenošanai nepieciešamo scenogrāfijas materiālu izvietošanai pilsētvidē un pasākumu
norišu vietās.
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Siguldas novada pašvaldības budžetā 2022.gadā Festivāla īstenošanai plānots finansējums
2000 EUR (divi tūkstoši eiro) apmērā pasākuma tehniskajam nodrošināšanai, informatīviem
izdevumiem un reprezentācijai.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu pašvaldības autonomā
funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem,
atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.).
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmajai daļai pašvaldības dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgas pašvaldības pārziņā; vienlaikus, saskaņā ar minētā panta otro
daļu – pašvaldības domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 5. punktu, 21.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot
ar 5 balsīm par (I. Bernats, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, S. Strausa), pret – nav, atturas –
nav, komiteja nolemj:
1. Atbalstīt sadarbību un līguma slēgšanu ar Latvijas Nacionālo kultūras centru par folkloras
festivāla “Baltica” organizēšanu Siguldas novadā 2022.gada 7.jūlijā.
2. Latvijas Nacionālā kultūras centra piešķirto finansējumu 3050,00 EUR (trīs tūkstoši
piecdesmit euro nulle centi) apmērā izlietot folkloras festivāla “Baltica” organizēšanai
saskaņā ar sadarbības līgumu (pielikumā).
3. Noteikt Siguldas novada kultūras centra _direktori Jolantu Borīti par atbildīgo attiecībā uz
Latvijas Nacionālā kultūras centra piešķirtā finansējuma izlietojumu, projekta realizāciju,
vadīšanu un uzraudzību.
4. Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
Ņemot vērā deputāta A. Garanča 2022.gada 4.aprīļa vēstuli Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājam (reģ. Nr. D-1/13/1667) ar lūgumu Finanšu komitejas sēdē izvērtēt kara seku
ietekmi uz projektu realizēšanu Siguldas novadā (nobīdes projektu ieviešanas termiņos, ietekme uz
rezultātu izpildi, ietekme, ņemot vērā izmaiņas izejvielu, materiālu, pakalpojumu, darbaspēka tirgū,
u.c. būtiskus riskus), lai savlaicīgi identificētu rīcības un novērstu vai mazinātu minēto risku ietekmi
uz projektu realizāciju ar aicinājumu izvērtēt riskus un radušos apstākļus un veikt augstāk minēto
faktoru ietekmi attiecībā uz Siguldas novada budžetu kopumā, kā arī izstrādāt rīcības plānu,
radušos apstākļu un risku vadībai un maksimālai minimizēšanai, Finanšu pārvaldes Ekonomikas
nodaļas vadītāja Z. Reizniece sniedz informāciju par ekonomiskās situācijas pasaulē un Latvijā
ietekmi uz Siguldas novada pašvaldības 2022.gada budžetu.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 12.27
Sēdi vadīja

U. Mitrevics

Piedalījās:

I. Bernats
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A. Garančs

L. Kumskis

S. Strausa

Protokolēja

E. Dakša
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