
 

 

 

 

 

 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.1/2020 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Siguldas novada pašvaldības domes 

2020.gada 23.janvāra lēmumu (prot. Nr.2, 5.§) 
 

Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un pieejas karšu izsniegšanas kārtību  

 

 

Izdoti saskaņā ar  Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā: 

1.1. Siguldas, Krimuldas un Mālpils novadā deklarētajiem iedzīvotājiem un Siguldas, 

Krimuldas un Mālpils novada apbalvojuma “Goda novadnieks” ieguvējiem neatkarīgi no 

viņu deklarētās dzīvesvietas adreses izsniedz Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas 

karti: 

1.1.1.  ar kuru tiek dota iespēja saņemt novadā deklarēto iedzīvotāju priekšrocības dažādu 

pasākumu un uzņēmumu preču un pakalpojumu atlaižu saņemšanai (Siguldas, 

Mālpils un Krimuldas pašvaldību un tās kapitālsabiedrību piedāvāto pakalpojumu 

atlaižu un citu priekšrocību klāsts pieejams tikai attiecīgā novada deklarētajiem 

iedzīvotājiem); 

1.1.2. atvieglojumu saņemšanai sabiedriskajā transportā Siguldas novada pašvaldības 

(turpmāk – pašvaldība) domes saistošo noteikumu „Par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” noteiktajos gadījumos un kārtībā; 

1.1.3. ieejai caur kontroles un drošības sistēmu (turpmāk – turniketi) (ja turniketi ir 

izbūvēti) pašvaldības  izglītības iestādē, kurā mācās; 

1.1.4. izglītojamam ēdināšanas priekšapmaksas pakalpojumu saņemšanai Siguldas 

novada pašvaldības  vispārējā izglītības iestādē, kurā mācās (ja ir ieviesta);  

1.1.5. darba pienākumu veikšanai ieejai caur turniketiem (ja turniketi ir 

izbūvēti)pašvaldības izglītības iestādē ; 

1.1.6. ieejai caur turniketiem pašvaldības izglītības iestādē (ja turniketi ir izbūvēti), kurā 

mācās tā bērns;  

1.1.7. pieejai atkritumu preskonteineru novietnei (ja tāda ir izbūvēta); 

1.2. Siguldas, Krimuldas un Mālpils novadā nedeklarētajiem iedzīvotājiem izsniedz pieejas 

kartes (turpmāk – pieejas karte): 

1.2.1. Siguldas novadā reģistrēto vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

izglītojamiem atvieglojumu saņemšanai sabiedriskajā transportā pašvaldības domes 

saistošo noteikumu „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā 

transportā” noteiktajā kārtībā; 

1.2.2. ieejai caur turniketiem (ja turniketi ir izbūvēti)pašvaldības izglītības iestādē, kurā 

mācās;  

1.2.3. izglītojamam ēdināšanas priekšapmaksas pakalpojumu saņemšanai Siguldas 

novada pašvaldības izglītības iestādē, kurā mācās; 

1.2.4. darba pienākumu veikšanai ieejai caur turniketiem (ja turniketi ir 

izbūvēti)pašvaldības izglītības iestādē; 

1.2.5. pieejai atkritumu preskonteineru novietnei (ja tāda ir izbūvēta). 



 

2. Siguldas novada identifikācijas kartes ir paredzētas noteikumu 1.1.apakšpunktā noteiktajai 

funkcionalitātei. Siguldas novada deklarētajiem iedzīvotājiem, Mālpils novada deklarētajiem 

iedzīvotājiem un Krimuldas novada deklarētajiem iedzīvotājiem izsniedzamo karšu dizaini 

atšķirsies, atkarībā no novada, kurā persona ir deklarēta.   

3. Informācija par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes priekšrocībām pieejama 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un Siguldas novada mobilajā lietotnē, kā arī 

Krimuldas novada domes tīmekļa vietnē www.krimulda.lv un Mālpils novada domes tīmekļa 

vietnē www.malpils.lv. 

4. Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes un pieejas kartes (turpmāk – karte)  saņemtie 

fizisko personu dati tiek apstrādāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 

2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) „Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula)”, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu normatīvo aktu prasībām. 

5. Personas datu apstrāde tiek veikta, lai identificētu kartes lietotāju un sniegtu karšu lietotāju 

priekšrocības, atbilstoši noteikumu 1.punktā minētajiem datu apstrādes nolūkiem, apstrādājot 

datus pēc iespējas minimālākā apjomā, kāds ir nepieciešams, lai sasniegtu attiecīgo datu 

apstrādes nolūku,  saskaņā ar pašvaldības noteikumiem.  

 

 

II. Kartes saņemšanas kārtība 

 

6. Kartes saņemšanai vai saņemtai kartei paredzēto opciju aktivizēšanai jāaizpilda pieteikuma 

anketa tās pašvaldības klientu apkalpošanas punktos (turpmāk – klientu apkalpošanas punkti), 

kur iedzīvotājs ir deklarējis savu dzīvesvietu (turpmāk – pieteikums): 

6.1. Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji -Siguldas novada pašvaldības  Pakalpojumu centrā 

Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā vai Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā 

Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā; 

6.2. Krimuldas novadā deklarētie iedzīvotāji - Klientu apkalpošanas centrā Parka ielā 1, 

Raganā, Krimuldas novadā; 

6.3. Mālpils novadā deklarētie iedzīvotāji –  Klientu apkalpošanas centrā Nākotnes ielā 1, 

Mālpilī, Mālpils novadā. 

7. Nepilngadīgas personas vietā pieteikumu aizpilda tā likumiskais pārstāvis. 

8. Pēc pieteikuma aizpildīšanas, tas jāiesniedz un kopā ar to jāuzrāda personu apliecinošs 

dokuments attiecīgā klientu apkalpošanas punkta Klientu apkalpošanas speciālistam (turpmāk – 

speciālists). 

9. Speciālistam ir tiesības: 

9.1. pārbaudīt pieteikumā norādīto un uz noteikumiem attiecināmo ziņu patiesumu, izmantojot 

pašvaldībai pieejamās ziņas no pašvaldības un valsts datu reģistriem; 

9.2. pieprasīt iesniedzējam iesniegt citus kartes iegūšanai apliecinošus dokumentus, ja 

nepieciešamā informācija nav pieejama pašvaldības rīcībā esošajos pašvaldības un valsts 

datu reģistros; 

9.3. iegūt papildus informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām, ja šī informācija nav 

iesniedzēja rīcībā vai tā ir neskaidra. 

10. Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes izgatavošanu un izsniegšanu (arī atkārtotu 

izgatavošanu un izsniegšanu) maksa ir 5,00 EUR (pieci eiro, nulle centi) t.sk. PVN un tā tiek 

izsniegta personām no 5 gadu vecuma.  

11. No Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes izsniegšanas maksas ir atbrīvoti: 

11.1. Siguldas, Krimuldas un Mālpils novadā deklarētie bērni līdz  18 gadu vecumam; 

11.2. Siguldas, Krimuldas un Mālpils novadā deklarētie pensionāri, trūcīgas un 

maznodrošinātas personas, personas ar invaliditāti un ģimenes, kurām piešķirts Siguldas, 

Krimuldas un Mālpils novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statuss; 

11.3. Siguldas, Krimuldas un Mālpils novada apbalvojuma “Goda novadnieks” ieguvēji; 

11.4. Siguldas, Krimuldas un Mālpils novadā deklarētie iedzīvotāji, kuri vēlas saņemt tikai 

pieeju atkritumu preskonteineru novietnei (ja tāda ir izbūvēta) vai darba pienākumu 

veikšanai ieejai caur  turniketiem (ja turniketi ir izbūvēti) pašvaldības izglītības iestādē, 

vai ieejai caur turnieketiem (ja turniketi ir izbūvēti) pašvaldības izglītības iestādē, kurā 

mācās tā bērns; 

http://www.sigulda.lv/
http://www.krimulda.lv/


 

11.5. personas, kurām nepieciešams apmainīt iepriekš izsniegto Siguldas novada iedzīvotāju 

identifikācijas karti dēļ tā, ka tā ir pārdeklarējusi savu dzīvesvietu no tāda novada, kuru 

teritoriālās reformas ietvaros paredzēt apvienot ar Siguldas novadu.  

12. Ja persona, kura saņēmusi bez maksas Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karti 

noteikumu 11.4.apakšpunktā noteiktajos gadījumos, vēlas kartei aktivizēt noteikumu 1.1.1. un 

1.1.2.apakšpunktā noteiktās pozīcijas, tad par šo pozīciju aktivizēšanu maksa ir 5,00 EUR (pieci 

eiro, nulle centi) t.sk. PVN. 

13. Par pieejas kartes izgatavošanu un izsniegšanu maksa netiek piemērota.  

14. Pieejas kartes un noteikumu 11.punktā noteiktajā kārtībā izsniegtās Siguldas novada iedzīvotāju 

identifikācijas kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā, persona par atkārtotas pieejas kartes 

un Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes izsniegšanu maksā  5,00 EUR (pieci eiro, 

nulle centi) t.sk. PVN.    

15. Vienai personai tiek izsniegta viena karte. 

16. Karti drīkst lietot tikai tā persona, kurai tā ir izsniegta un kuras vārds un uzvārds ir norādīts uz 

kartes. Kartes īpašnieks ir tā pašvaldība, kura to ir izsniegusi.   

17. Karte netiek izsniegta, ja kartes saņēmējs neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām. Pēc kartes 

izsniegšanas speciālistam jebkurā brīdī ir tiesības pārbaudīt kartes saņēmēja atbilstību 

noteikumu prasībām. Izsniegtā karte tiek deaktivizēta: 

17.1. pilnībā, ja persona neatbilst noteikumos izvirzītajām prasībām attiecīgās kartes 

saņemšanai vai kartes saņemšanai sniegusi nepatiesas ziņas. Ja kartei ir aktīva tikai viena 

no noteikumu 1.punktā noteiktajām pozīcijām, šīs pozīcijas deaktivizēšanas gadījumā – 

arī karte tiek deaktivizēta; 

17.2. daļēji, apturot kartes izmantošanu mērķim, kuram persona neatbilst.   

18. Noteikumu 17.punktā noteiktajā kārtībā pilnībā vai daļēji deaktivizētai kartei aktivizēšanas 

maksa netiek piemērota uz noteikumu 17.punktā noteiktajā kārtībā deaktivizētajām kartēm un 

pozīcijām. 

19. Ja pašvaldības vai tās iestādes darbiniekam vai pakalpojuma sniedzējam, kurš nodrošina 

Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartei paredzētās privilēģijas vai pieejas, vai pieejas 

kartei  reģistrētās pieejas,  ir šaubas par kartes lietotāju, viņš ir tiesīgs lūgt uzrādīt personu 

apliecinošu dokumentu. 

20. Ar Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes priekšrocību ietvaros piedāvāto atlaidi uz 

katru kultūras vai sporta pasākumu, ja pasākuma organizatori nav noteikuši savādāk, Siguldas 

novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietotājs, kas deklarēts Siguldas novadā, var iegādāties 

vienu ieejas biļeti. 

21. Pieejas karte nav derīga Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartēm paredzēto privilēģiju 

un atlaižu izmantošanai.  

 

 

III. Noslēguma jautājumi 

 

22. Siguldas novadā reģistrēto vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie, 

kuru deklarētā dzīvesvieta nav Siguldas, Krimuldas vai Mālpils novadā,  Siguldas novada 

iedzīvotāju identifikācijas karti atvieglojumu saņemšanai sabiedriskajā transportā var izmantot 

līdz 2020.gada 31.augustam.  

23. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 

10.oktobra iekšējie noteikumi Nr.12/2019 „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu 

un pieejas karšu lietošanu”. 

 

 

Priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  U.Mitrevics 

 

 

Stājušies spēkā 2020.gada 24.janvārī 


