Novada domes sēdes protokols
2011.gada 23.martā

Siguldā

Nr.6

Sēdes darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu
„Siguldas pilsētas stadiona kārtības noteikumi”
apstiprināšanu.
2. Par Siguldas novada civilās aizsardzības komisiju.
3. Par ūdensapgādes un kanalizācijas objektu norakstīšanu.
4. Par SIA „Saltavots” pamatkapitāla palielināšanu.
5. Par tirdzniecības atļauju no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
6. Par SIA „Saltavots” gada pārskata apstiprināšanu.
7. Par SIA „Rīgas rajona slimnīca” gada pārskata apstiprināšanu.
8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
9. Par īpašuma sadalīšanu.
10. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanas lietas izbeigšanu.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu AS „CATA”.
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „J.D.&Co”
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „Livonija AV”.
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā [..].
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā [..].
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā [..].
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā [..].
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].
24. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2011.gada 9.marta lēmuma „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..]”(prot.Nr.5,§33).
25. Par dzīvokļa izīrēšanu.
26. Par dzīvokļa izīrēšanu.
27. Par dzīvokļa izīrēšanu.
28. Par dzīvokļa izīrēšanu.
29. Par dzīvokļa izīrēšanu.
30. Par dzīvokļa izīrēšanu.
31. Par dzīvokļa izīrēšanu.
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32. Par dzīvokļa izīrēšanu.
33. Par dzīvokļa izīrēšanu.
34. Par dzīvokļa izīrēšanu.
35. Par dzīvokļa izīrēšanu.
36. Par dzīvokļa izīrēšanu.
37. Par dzīvokļa izīrēšanu.
38. Par dzīvokļa izīrēšanu.
39. Par dzīvokļa izīrēšanu.
40. Par dzīvokļa izīrēšanu.
41. Par dzīvokļa izīrēšanu.
42. Par dzīvokļa izīrēšanu.
43. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2011.gada 9.februāra lēmuma „Par
Siguldas novada domes personāla saraksta 2011.gadam apstiprināšanu”,
pielikumā Nr.1 „Siguldas novada domes personāla saraksts 2011.gadam”,
prot.Nr.3,§15.
44. Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 2011.2017.gadam.
45. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumu organizēšanai un koordinēšanai ar latvāni invadētās platībās
46. Par grozījumiem 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.7 “Siguldas
novada pašvaldības nolikums”.
47. Par grozījumiem Siguldas novada domes administrācijas nolikumā.
48. Par grozījumiem lēmumā „Noteikumi par kārtību,
kādā organizējami
nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Siguldas novadā”.
Sēdi vada:
Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers
Piedalās:
Deputāti: Līga Sausiņa, Eva Viļķina, Andris Zaviļeiskis, Jānis Kiršteins, Aivars Jakobsons,
Jānis Strautmanis, Jolanta Borīte, Dainis Dukurs, Guntars Zvejnieks, Jānis Odziņš
Nepiedalās:
Domes priekšsēdētājs: Uģis Mitrevics – attaisnojošu iemeslu dēļ
Deputāti: Verners Bērziņš, Māris Malcenieks, Ainars Vāgners - attaisnojošu iemeslu dēļ
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Inese Zīle, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda
Abzalone, Attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Dzīvokļu komisijas sekretāre Zenta
Āboliņa, Attīstības pārvaldes Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, Personāla nodaļas
vadītāja Ilze Kisila, Sociālā dienesta vadītāja Diāna Indzere, Nekustamo īpašumu nodokļu
administratore Kristīne Bērze, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Spriņķe, Ekonomiste Anita
Strautmane, Juridiskās pārvaldes vadītāja Jeļena Zarandija, Sekretāre, Iedzīvotāju reģistra
speciāliste Signe Turauska
Preses pārstāvji:

Ivars Raudziņš „Siguldas avīze”

Protokolē: Kancelejas vadītāja Simona Marhele
Sēde sasaukta plkst.16.00
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Sēdi sāk plkst.16.05

1.§
Par saistošo noteikumu „Siguldas pilsētas stadiona kārtības noteikumi” apstiprināšanu
Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumu
Nr.1.38/2587, Siguldas novada dome precizē 2010.gada 8.septembra saistošo noteikumu
Nr.29 “Siguldas pilsētas stadiona kārtības noteikumi” (prot.Nr.19,§7) 4.6.apakšpunktu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Sporta komitejas
2011.gada 9.marta atzinumu (prot.Nr.3,§2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers,
L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte,
D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Siguldas pilsētas stadiona kārtības noteikumi”.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 8.septembra domes lēmumu par saistošo
noteikumu „Siguldas pilsētas stadiona kārtības noteikumi” apstiprināšanu
(prot.Nr.19,§7).
3. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Saistošo noteikumu
precizējumiem.
2.§
Par Siguldas novada civilās aizsardzības komisiju
Darba un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs A.Jakobsons
Izskatot Pierīgas apvienotās pašvaldību civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja
Andreja Ences priekšlikumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 18.punktu, 61.panta pirmo daļu, likuma „Civilās aizsardzības likums” 9.pantu, MK
noteikumu Nr.1072 „Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu,
komisiju darbības teritoriju un izveidošanas kārtību” 4.punktuatklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis,
J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atcelt Siguldas novada domes 2009.gada 4.novembra lēmumu „Par Pierīgas
pašvaldības novadu apvienotās civilās aizsardzības komisijas izveidi”
(prot.Nr.26,§28).
2. Uzdot Siguldas novada domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam viena mēneša laikā
izveidot Siguldas novada civilās aizsardzības komisiju.
3.§
Par ūdensapgādes un kanalizācijas objektu norakstīšanu
Finanšu pārvaldes vadītāja, Galvenā grāmatvede D.Spriņķe
Izskatījusi Siguldas novada domes Finanšu pārvaldes iesniegumu par nolietoto
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, objektu norakstīšanu, kas nodoti valdījumā SIA
„Saltavots” un atrodas SIA „Saltavots” bilancē:
1. Saskaņā ar Siguldas novada domes 2010.gada 17.novembra rīkojumu (Nr.2.7.2./130)
un 2011.gada 27.janvāra rīkojumu Nr.2.7.2./11 ir veikta ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu, objektu inventarizācija un saņemts slēdziens par minēto objektu
faktisko stāvokli.
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2. Atbilstoši pamatlīdzekļu inventarizācijas rezultātiem un 2010.gada 13.decembra un
2011.gada 17.februāra Inventarizācijas komisijas ziņojumu secināms, ka ekspluatācijai
nederīgi un norakstāmi no bilances šādi objekti, kas ir Siguldas novada domes
īpašums un atrodas SIA „Saltavots” bilancē:
N.p.k.

Objekta nosaukums

1.
2.
3.
4.

Līcīši, apžogojums
Paceplīši, ūdens tīkli
Paceplīši, ūdens tīkli
Peldu-Šveices iela, ūdens
tīkli
Peldu iela, kanalizācijas
tīkli
Saules ielā - ūdens
ņemšanas vieta
Ūdens ņemšanas vieta
Paceplīšos
Vildogas ceļš 2, artēziskā
aka
Ūdens tīkli Lorupe
Artēziskā
aka
Nr.1,
Lorupe
Artēziskā
aka
Nr.2,
Lorupe
Artēziskā
aka
Nr.3,
Lorupe
Sūkņu māja-Laurenči
Artēziskā aka, Gulbju
iela
KOPĀ

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pieņemts
uzskaitē
31.05.2003.
31.05.2003.
31.05.2003.
31.05.2003.

Uzskaites
vērtība Ls
408.95
43005.53
6170.50
11585.00

Atlikusī
vērtība Ls
0
10239.65
760.78
0

31.05.2003.

1850.25

223.24

31.05.2003.

1725.85

185.55

31.05.2003.

1163.05

0

31.05.2003.

659.85

0

31.05.2003.
31.05.2003.

3759.00
1397.00

939.90
349.16

31.05.2003.

1397.00

349.16

31.05.2003.

1397.00

349.16

31.05.2003.
31.05.2003.

310.00
1558.17

13.10
336.88

76387.15

13746.58

Vadoties no augstāk minētā, un, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro
daļu, MK noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
20.punktu, 63.punktu, saskaņā ar Siguldas novada domes Finanšu komitejas 2011.gada
23.marta atzinumu (Prot.Nr.6,§1), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa,
E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs,
G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izslēgt pamatlīdzekļus no ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites - Siguldas novada domes
īpašumus, kas nodoti pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Saltavots” valdījumā un
atrodas sabiedrības bilancē:
N.p.k.

Objekta nosaukums

1.
2.
3.
4.

Līcīši, apžogojums
Paceplīši, ūdens tīkli
Paceplīši, ūdens tīkli
Peldu-Šveices iela, ūdens
tīkli

Pieņemts
uzskaitē
31.05.2003.
31.05.2003.
31.05.2003.
31.05.2003.

Uzskaites
vērtība Ls
408.95
43005.53
6170.50
11585.00

Atlikusī
vērtība Ls
0
10239.65
760.78
0
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Peldu iela, kanalizācijas
31.05.2003.
1850.25
tīkli
6.
Saules ielā - ūdens
31.05.2003.
1725.85
ņemšanas vieta
7.
Ūdens ņemšanas vieta
31.05.2003.
1163.05
Paceplīšos
8.
Vildogas ceļš 2, artēziskā
31.05.2003.
659.85
aka
9.
Ūdens tīkli Lorupe
31.05.2003.
3759.00
10.
Artēziskā
aka
Nr.1,
31.05.2003.
1397.00
Lorupe
11.
Artēziskā
aka
Nr.2,
31.05.2003.
1397.00
Lorupe
12.
Artēziskā
aka
Nr.3,
31.05.2003.
1397.00
Lorupe
13.
Sūkņu māja-Laurenči
31.05.2003.
310.00
14.
Artēziskā aka, Gulbju
31.05.2003.
1558.17
iela
KOPĀ
76387.15
2. Uzdot SIA „Saltavots” izslēgt no bilances norādītos pamatlīdzekļus.
5.

223.24
185.55
0
0
939.90
349.16
349.16
349.16
13.10
336.88
13746.58

4.§
Par SIA „Saltavots” pamatkapitāla palielināšanu
Finanšu pārvaldes vadītāja, Galvenā grāmatvede D.Spriņķe
Saskaņā ar Latvijas Īpašuma Vērtētāju Asociācijas pārstāves – nekustamā īpašuma
vērtētājas Ilzes Apines (sertifikāts Nr.110) 2011.gada 20.janvāra atzinumu Latvijas
Uzņēmumu reģistram par mantisko ieguldījumu SIA „Saltavots”, VRN pamatkapitālā,
noteikts sekojošs pamatlīdzekļu novērtējums:
1. Siguldas novada Mores pagasta atdzelžošanas stacijas, bioloģiskās attīrīšanas
iekārtas, kanalizācijas tīklu, ūdensvada un ūdenstorņa ar artēzisko urbumu, tirgus
vērtība kā mantiskajam ieguldījuma ir 28 600 Ls (divdesmit astoņi tūkstoši seši simti
lati), īpašums atrodas Siguldas novada domes bilancē, nodots turējumā SIA
„Saltavots”;
2. Siguldas novada īpašumā esoša Krimuldas novada, Krimuldas pagasta „Notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas” (ZG Nodalījuma Nr.1000 0017 8198 ieraksts), tirgus vērtība kā
mantiskajam ieguldījumam ir 7 400 Ls (septiņi tūkstoši četri simti lati), īpašums
nodots SIA „Saltavots” valdījumā un atrodas sabiedrības bilancē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, likuma „Komerclikums” 153.panta pirmo daļu, 154.panta pirmo un
trešo daļu, likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 3.panta pirmās daļas
4.punktu, 6.panta otro daļu, 40.panta otro daļu, Siguldas novada domes 29.12.2010. sēdes
lēmumu „Par komisijas izveidošanu mantiskā ieguldījuma novērtēšanai kapitālsabiedrības
SIA „Saltavots” pamatkapitālā (prot.Nr.27,§2), ņemot vērā Finanšu komitejas 2011.gada
9.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa,
E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs,
G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Latvijas Īpašuma Vērtētāju Asociācijas pārstāves – nekustamā īpašuma
vērtētājas Ilzes Apines (sertifikāts Nr.110) 2011.gada 20.janvāra atzinumu Latvijas
Uzņēmumu reģistram par mantisko ieguldījumu SIA „Saltavots” pamatkapitālā
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

ieguldāmajiem pamatlīdzekļiem 36 000 Ls (trīsdesmit seši tūkstoši lati) vērtībā.
Pielikums Nr.1.
Aizstāt Siguldas novada domes kapitālsabiedrības SIA „Saltavots” pamatkapitālā
ieguldāmo pamatlīdzekļu atlikušo vērtību 23598.09 Ls ar mantas novērtēto tirgus
vērtību 36 000 Ls.
Nodot kapitālsabiedrības SIA „Saltavots” īpašumā pamatlīdzekļus 36 000 Ls (trīsdesmit
seši tūkstoši lati) vērtībā saskaņā ar mantiskā ieguldījuma novērtēšanas atzinumu.
Izslēgt no Siguldas novada domes bilances pamatlīdzekļus 28 600 Ls (divdesmit astoņi
tūkstoši seši simti lati) vērtībā.
Kapitālsabiedrībai SIA „Saltavots” veikt grāmatojumus bilancē par valdījumā
nodotajiem pamatlīdzekļiem 7 400 Ls (septiņi tūkstoši četri simti lati) apmērā.
Uzdot Īpašuma nodaļai nodot SIA „Saltavots” pielikumā Nr.1 minētos pamatlīdzekļus
ar nodošanas un pieņemšanas aktu.
Palielināt SIA „Saltavots” pamatkapitālu par 36 000 Ls (trīsdesmit seši tūkstoši lati)
vērtībā saskaņā ar pielikumu kā mantisko ieguldījumu.
Pilnvarot kapitālsabiedrības SIA „Saltavots” valdes locekli Jāni Gāgu iesniegt visus
dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, lai veiktu nepieciešamos grozījumus
kapitālsabiedrības statūtos un iesniegt izmainītos statūtus Siguldas novada domes
Finanšu pārvaldē.
SIA „Saltavots” valdes loceklim Jānim Gāgam nodrošināt pamatkapitāla palielināšanai
nododamo īpašumu reģistrēšanu Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā.

5.§
Par tirdzniecības atļauju no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta
Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi zemnieku saimniecības „IGĻUMI - 1”, reģistrācijas Nr.44101023287,
juridiskā adrese – „Igļumi – 1”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, iesniegumu par atļauju
Siguldas novada administratīvajā teritorijā nodarboties ar tirdzniecību no pārvietojamā
mazumtirdzniecības punkta- autoveikala, pamatojoties uz likumu „Alkoholisko dzērienu
aprites likums” 6.panta, pirmās daļas 7.punktu, „Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ir
aizliegta no transportlīdzekļiem, izņemot specializētos autoveikalus”, LR MK 2010.gada
12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” otrā punkta 2.1.apakšpunktu, desmito
punktu un piecpadsmitā punkta 15.6.apakšpunktu, noteikumu 52.punktu, atklāti balsojot, ar
10 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons,
J.Strautmanis, J.Borīte, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – 1 (D.Dukurs), dome
nolemj:
1. Atļaut Z/S „IGĻUMI - 1”, reģistrācijas Nr. 44101023287, juridiskā adrese „Igļumi
– 1”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, nodarboties ar pārtikas produktu un
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības
punkta - autoveikala Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2. Apstiprināt autoveikala maršrutu, izbraukumu grafiku un preču sortimentu
tirdzniecībai Siguldas novada administratīvajā teritorijā (pielikumā). (grozījumi ar
06.04.2011. lēmumu Nr.9, prot.Nr.7).
6.§
Par SIA „Saltavots” gada pārskata apstiprināšanu
Ekonomiste A.Strautmane
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Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saltavots”, reģistrācijas
Nr.40103055793, juridiskā adrese Vildogas ceļš 2, Sigulda, 2010.gada pārskatu, pamatojoties
uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 4.daļu, zvērinātu revidentu
komercsabiedrības SIA „Briede, Vīndedze un Meijubers” 2011.gada 14.marta neatkarīgu
revidentu ziņojumu, saskaņā ar Finanšu komitejas 2011.gada 23.marta atzinumu
(prot.Nr.6,§2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks,
J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Apstiprināt SIA „Saltavots” gada pārskatu par 2010.gadu.
7.§
Par SIA „Rīgas rajona slimnīca” gada pārskata apstiprināšanu
Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas rajona slimnīca”, reģistrācijas
Nr.40003124730, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 13, Sigulda, 2010.gada pārskatu,
pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
48.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 4.daļu, SIA
Auditorfirmas „KAŅEPE UN PARTNERI” 2011.gada 11.marta neatkarīgu revidentu
ziņojumu, saskaņā ar Finanšu komitejas 2011.gada 23.marta atzinumu (prot.Nr.6,§3), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
Apstiprināt SIA „Rīgas rajona slimnīca” gada pārskatu par 2010.gadu.
8.§
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
8.1. Izskatot V.A., [adrese], 2011.gada 7.marta iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas
līgumu par zemes ar adresi Purva iela 25, Ķipari, Siguldas pag., Siguldas nov., nomu, uz kuru
izbeigtas zemes lietošanas tiesības un pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās
daļas 2.punktu, 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību" 2. un
7.punktu,likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,Attīstības un tūrisma
komitejas 2011.gada 16.marta atzinumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis,
J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Iznomāt V.A., Siguldas novada pašvaldībai piekrītošo zemi ar adresi Purva iela 25,
Ķipari, Siguldas pag., Siguldas nov., kadastra apzīmējumu 8094 002 0195, platība 0,11
ha, uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības.
8.2. Izskatot S.G., [adrese], 2011.gada 10.marta iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas
līgumu par daļu zemes ar nosaukumu „Annītes”, Mores pag., Siguldas nov., nomu, uz kuru
jāizbeidz zemes lietošanas tiesības un pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 23.panta
7

vienpadsmitās daļas 3.punktu un 25.panta pirmās daļas 3.punktu likuma„Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās ” 3.panta piekto
daļu, 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību" 2. un 7.punktu, ikuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada
16.marta atzinumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa,
E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs,
G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības S.G. uzpastāvīgā lietošanā piešķirto zemi ar
nosaukumu „Annītes”, Mores pag., Siguldas nov., 23,3 ha platībā, kadastra Nr.4266
005 0026, ar 2010.gada 1.septembri.
2. Noteikt, ka īpašuma „Annītes” zemes vienības ar kad. ap. 4266 005 0026, platība un
11,0 ha un kad. apz. 4266 005 0027, platība 4,3 ha, piekrīt Siguldas novada pašvaldībai.
3. Noteikt, ka zemes vienība ar kad. apz. 4266 005 0028, platība 8,0 ha, ieskaitāma
Rezerves zemes fondā.
4. Iznomāt S.G., Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar nosaukumu
„Annītes”, Mores pag., Siguldas nov., kad. apz. 4266 005 0026, platība 11 ha un
kadastra apzīmējumu 4266 005 0027, platība 4,3 ha, uz 10 gadiem, nosakot nomas
maksu 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības.
9.§
Par īpašuma sadalīšanu
Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi R.E.L., A.K. pilnvarotās personas A.L., [adrese], 2011.gada 8.marta
iesniegumu ar lūgumu sadalīt kopīpašumā esošo īpašumu ar adresi [adrese] un klāt pievienoto
2011.gada 7.marta pilnvaru, dome konstatē:
1) Saskaņā ar Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 110 datiem, nekustamais
īpašums ar adresi [adrese], pieder A.L., R.E.L. un A.K., katram 1/3 domājamās daļas
apmērā.
2) Nekustamais īpašums ar adresi [adrese], sastāv no četrām zemes vienībām ar kopējo
platību 14,5 ha (izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt
precizēta), [..].
3) Saskaņā ar 2009.gada 2.septembra Siguldas novada saistošiem noteikumiem
Nr.12„Par Siguldas novada teritorijas plānojumu”, daļas daļas „Siguldas novada
teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam grafiskās daļa un Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” (prot.Nr.20,§2) grafisko pielikumu, īpašums atrodas Jūdažu
ciemata mazstāvu apbūves teritorijā, Lauku zemes un Meža zemes teritorijā.
4) Saskaņā ar Civillikuma 1074.pantu, nevienu kopīpašnieku nevar piespiest palikt
kopīpašumā, ja vien tā nodibināšanas noteikumi nerunā tam pretim; turpretim katrs
kopīpašnieks var katrā laikā prasīt dalīšanu.
5) Savukārt Civillikuma 1068.pants nosaka, ka rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā
visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu;
bet ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība nevien nav spēkā, bet arī uzliek
pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti. R.E.L.,
A.K. pilnvaro A.L. veikt visas darbības īpašuma ar adresi [adrese], sadalīšanai,
saskaņā ar 2011.gada 7.marta Pilnvaru, kas apliecināta Siguldas pagasta Bāriņtiesā
un reģistrēta ar Nr.5.
6) Saskaņā ar likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 19.panta pirmās daļas
pirmo punktu, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu
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un šā likuma 34.panta nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt
reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos;
7) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajā daļā minēts, ka
nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet
numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos
piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome.
8) 20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punkts nosaka, ka lietošanas mērķis tiek noteikts, ja tiek izveidota jauna zemes
vienība vai zemes vienības daļa.
9) 2011.gada 16.marta Siguldas novada Attīstības un tūrisma komitejas sēdē (protokols
Nr.5,§4) izskatīts iesniegums par nekustamā īpašuma ar adresi [adrese], sadalīšanu un
sniegts pozitīvs atzinums.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Civillikuma 1074 pantu, likuma Par
pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums" 19.panta 1 punktu, likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 14.panta otro daļu, 20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1.punktu, Siguldas novada domes Attīstības un tūrisma komitejas
2011.gada 16.marta atzinumu (protokols Nr.5,§4), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis,
J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Piekrist nekustamo īpašumu ar adresi [adrese], platība 14,5 ha (izdarot kadastrālo
uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta) sadalīšanai.
2. Atdalītai zemes vienībai ar [..], platība 10,4 ha (izdarot kadastrālo uzmērīšanu,
zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta), piešķirt nosaukumu [adrese],
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Atdalītai zemes vienībai ar [..], platība 2,0 ha (izdarot kadastrālo uzmērīšanu,
zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta), piešķirt nosaukumu [adrese],
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Atdalītai zemes vienībai ar [..], platība 1,8 ha (izdarot kadastrālo uzmērīšanu,
zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta), piešķirt nosaukumu [adrese],
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Atlikušai zemes vienībai ar [..], platība 0,3 ha, saglabāt adresi [adrese], nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis-individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010).
10.§
Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanas lietas izbeigšanu
Sekretāre, Iedzīvotāju reģistra speciāliste S.Turauska
Siguldas novada dome ir izskatījusi S.M. 2011.gada 25.janvāra iesniegumu ar lūgumu
anulēt ziņas par nepilngadīgās personas L.R. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Izvērtējot Siguldas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākļus un, pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 11.panta pirmo
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daļu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra Noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīvesvietu” otro punktu, Administratīvā procesa likums” 21.pantu pirmās
daļas 1.punktu,63.panta pirmās daļas trešo punktu un saskaņā ar 2011.gada 16.marta Sociālās
komitejas atzinuma (Prot.Nr.3,§2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa,
E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs,
G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izbeigt lietu par L.R. deklarētas dzīvesvietas [adrese], anulēšanu.
2. Paziņot iesniedzējam, kā arī administratīvā procesa dalībniekiem, kas bija uzaicināti
izteikt savu viedokli.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīga, LV – 1010)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1.
11.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi M.Z., adrese [adrese], 22.02.2011. iesniegumu par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamam īpašumam [adrese], dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums [adrese] M.Z. pieder uz īpašuma tiesību pamata. M.Z.
īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu 2003.gada 2.martā ir nostiprinātas Allažu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000014648, [..]. Nekustamais īpašums
sastāv no zemes ar kopējo platību 9,08 ha un viesu mājas ar [..]. Saskaņā ar Valsts
zemes dienesta datiem viesu mājai ir piešķirts lietošanas mērķa kods - 1211.
2. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
3. M.Z. saskaņā ar 2006.gada 1.decembra līgumu, nodod ēku lietošanā un
apsaimniekošanā SIA „Viesu nams „Mauriņi””, vienotais reģistrācijas
Nr.40003875610.
4. Saskaņā ar 2011.gada 4.februāra VID izziņu Nr.8.21.6.1/705 SIA „Viesu nams
„Mauriņi””, vienotais reģistrācijas Nr.40003875610, kā nodokļu maksātājs
2006.gada 20.novembrī ir stājies uzskaitē un ir reģistrēts ar pievienotās vērtības
nodokli apliekamo personu reģistrā. Uz 04.02.2006. nodokļu maksātājam nav
nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.
5. Pēc NINO programmas datiem uz 22.03.2011. par nekustamo īpašumu [adrese] nav
nekustamā īpašuma nodokļa parāda par 2010.gadu.
6. Saskaņā ar 2011.gada 23.marta Finanšu komitejas atzinumu M.Z. atbilst
atvieglojumu saņēmēju kategorijai pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas
novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā” 2.3.punktu. Šo noteikumu
2.3.punktā minētos atvieglojumus var piemērot fiziskām un juridiskām personām,
kuru īpašumā ir ēkas, kuru statuss ir viesnīcu ēkas, viesu nami (ēku galvenais
lietošanas mērķis – kods 1211), ja tajās tiek sniegti viesnīcu vai sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumi, piešķirot nodokļa atvieglojumu 25% apmērā no nodokļa
summas. Saskaņā ar 2.8.punktu minētos atvieglojumus var piemērot īpašniekiem,
kuri savas ēkas vai to daļas iznomā komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un Siguldas novada
domes 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.3., 2.8.punktiem un Finanšu
komitejas 2011.gada 23.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.6,§20), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis,
J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piešķirt M.Z., adrese [adrese], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
2011.gadam par ēku [adrese], 25% apmērā no nodokļa summas – 81,60 Ls (aprēķinātais
nodoklis 326,39 Ls, atvieglojums 81,60 Ls).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi N.O., adrese [adrese], 24.02.2011. iesniegumu par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums [adrese] N.O. pieder uz īpašuma tiesību pamata. N.O. īpašuma
tiesības uz Dzīvokļa īpašumu 1997.gada 24.jūlijā ir nostiprinātas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.239A-63, [..]. Dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa
53,80 m2 un zemes zem daudzdzīvokļu mājas 538/36103 domājamās daļas apmērā.
2. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu - pašvaldības
var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
3. Saskaņā ar Sociālā dienesta atzinumu Nr.6.2./J-49 N.O. atbilst atvieglojumu saņēmēju
kategorijai pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu
Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem
Siguldas novadā” 2.9. punktu – nestrādājošs, vientuļš pensionārs.
4. Pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā”
2.9.1.apakšpunktu, atvieglojumus piemēro nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem un
vientuļiem I un II grupas invalīdiem, ja nekustamais īpašums ir vienīgā deklarētā dzīves
vieta, kuriem pensija nepārsniedz 90% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas
mēnesī, piešķirot nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā no nodokļa summas par dzīvokli
bez zemes domājamās daļas.
5. Pēc NINO programmas datiem uz 2011.gada 22.martu N.O. nav nekustamā īpašuma
nodokļa parāda par 2010.gadu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un Siguldas novada
domes 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.9 punkta 2.9.1.apakšpunktu un
Finanšu komitejas 2011.gada 23.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.6,§4), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons,
J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
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Piešķirt N.O., adrese [adrese], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2011.gadam
par dzīvokli bez zemes domājamās daļas [adrese], 90% apmērā no nodokļa summas - 17,00
Ls (aprēķinātais nodoklis 18,89 Ls, atvieglojums 17,00 Ls).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi V.S., adrese [adrese], 28.02.2011. iesniegumu par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums [adrese] V.S. pieder uz īpašuma tiesību pamata. V.S. īpašuma
tiesības uz Nekustamā īpašuma 1/2 domājamo pusi 1999.gada 16.decembrī ir
nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1223, [..]. Nekustamais
īpašums sastāv no zemes ar kopējo platību 1236 m2 un dzīvojamās ēkas.
2. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu - pašvaldības
var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
3. Saskaņā ar Sociālā dienesta atzinumu Nr.6.2./J-49 V.S. atbilst atvieglojumu saņēmēju
kategorijai pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu
Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem
Siguldas novadā” 2.10.punktu - ģimene, kurā ir nestrādājošs I, II grupas invalīds.
4. Pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā”
2.10.1., 2.10.2.apakšpunktiem atvieglojumus piemēro ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi
un nestrādājoši I un II grupas invalīdi, ja nekustamais īpašums ir vienīgā deklarētā
dzīves vieta, kuriem pensija nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas
mēnesī, piešķirot nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no nodokļu summas par
individuālo dzīvojamo māju un 50% par zemi zem mājas, ja platība nepārsniedz 2500
m2 .
5. Pēc NINO programmas datiem uz 23.03.2011. V.S. nav nekustamā īpašuma nodokļa
parāda par 2010.gadu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un Siguldas novada
domes 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.10.punkta 2.10.1., 2.10.2.
apakšpunktiem un Finanšu komitejas 2011.gada 23.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.6,§5),
dome nolemjatklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis,
J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piešķirt V.S., adrese [adrese], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2011.gadam
par nekustamo īpašumu [adrese] 90% apmērā no nodokļu summas par dzīvojamo ēku 8,95 Ls (aprēķinātais nodoklis 9,95 Ls, atvieglojums 8,95 Ls) un 50% apmērā no nodokļu
summas par zemi - 26,03 Ls (aprēķinātais nodoklis 52,06 Ls, atvieglojums 26,03 Ls).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
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14.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi S.V., adrese [adrese], 23.02.2011. iesniegumu par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums [adrese] S.V. pieder uz īpašuma tiesību pamata. S.V. īpašuma tiesības
uz Dzīvokļa īpašumu 2003.gada 2.janvārī ir nostiprinātas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000000600423, [..]. Dzīvokļa īpašums sastāv no
dzīvokļa 42,30 m2 un zemes zem daudzdzīvokļu mājas 423/1443 domājamās daļas
apmērā.
2. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu - pašvaldības
var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
3. Saskaņā ar Sociālā dienesta atzinumu Nr.6.2./J-49 S.V. atbilst atvieglojumu saņēmēju
kategorijai pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu
Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem
Siguldas novadā” 2.9.punktu - nestrādājošs, vientuļš pensionārs.
4. Pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā”
2.9.1.apakšpunktu, atvieglojumus piemēro nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem un
vientuļiem I un II grupas invalīdiem, ja nekustamais īpašums ir vienīgā deklarētā dzīves
vieta, kuriem pensija nepārsniedz 90% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas
mēnesī, piešķirot nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā no nodokļa summas par dzīvokli
bez zemes domājamās daļas.
5. Pēc NINO programmas datiem uz 2011.gada. 22.martu S.V. nav nekustamā īpašuma
nodokļa parāda par 2010.gadu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un Siguldas novada
domes 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.9. punkta 2.9.1.apakšpunktu un
Finanšu komitejas 2011.gada 23.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.6,§6), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons,
J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Piešķirt S.V., adrese [adrese], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2011.gadam
par dzīvokli bez zemes domājamās daļas [adrese], 90% apmērā no nodokļa summas - 6,15
Ls (aprēķinātais nodoklis 6,83 Ls, atvieglojums 6,15 Ls).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
15.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi V.I.Ā.., adrese [adrese], 02.03.2011. iesniegumu par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, dome konstatē:
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1. Nekustamais īpašums [adrese] V.I.Ā. pieder uz īpašuma tiesību pamata. V.I.Ā. īpašuma
tiesības uz Nekustamo īpašumu 2010.gada 2.novembrī ir nostiprinātas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1300, [..]. Nekustamais īpašums sastāv no zemes ar
kopējo platību 1240 m2 un dzīvojamās ēkas.
2. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 11.daļu - pašvaldība
piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai
maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, - trūcīgām personām 90 procentu
apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām personām - līdz 90
procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs
atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz šā likuma 3.panta
pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem - dzīvojamām mājām, dzīvokļiem.
3. Pamatojoties uz 2010.gada 23.decembra sociālā dienesta izsniegto izziņu Nr.1057, par
trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu no 01.12.10.-31.05.11., tika pārrēķināts
nekustamā īpašuma nodoklis par ēku, piešķirot atvieglojumu 90% apmērā no
aprēķinātās summas par laika periodu, kad persona atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas
personas statusam.
4. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu - pašvaldības
var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
5. Saskaņā ar Sociālā dienesta atzinumu Nr.6.2./J-49 V.I.Ā. atbilst atvieglojumu saņēmēju
kategorijai pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu
Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem
Siguldas novadā” 2.10. punktu - ģimene, kurā ir I, II grupas invalīds.
6. Pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā”
2.10.2. apakšpunktu atvieglojumus piemēro ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi un
nestrādājoši I un II grupas invalīdi, ja nekustamais īpašums ir vienīgā deklarētā dzīves
vieta, kuriem pensija nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas
mēnesī, piešķirot nodokļa atvieglojumu 50% par zemi zem mājas, ja platība nepārsniedz
2500 m2.
7. Saskaņā ar 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā”
1.4.punktu, ja piemērojas vairāki nodokļu atvieglojumi, tie nesummējas, bet piemērojas
lielākais no nodokļu atvieglojumiem, un saskaņā ar 4.1.2.punktu, ja iesniegums
iesniegts no 1.marta līdz 30.jūnijam, tad nodokļa atvieglojums tiek piemērots par
taksācijas perioda otro pusgadu.
8. Pēc NINO programmas datiem uz 23.03.2011. V.I.Ā. nav nekustamā īpašuma nodokļa
parāda par 2010.gadu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo un trešo daļu un Siguldas
novada domes 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.10.punkta 2.10.2. apakšpunktu,
1.4.punktu un 4.1.2.apakšpunktu un Finanšu komitejas 2011.gada 23.marta sēdes atzinumu
(prot.Nr.6,§7), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks,
J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piešķirt V.I.Ā., adrese [adrese], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
2011.gadam par zemi [adrese] 50% apmērā no nodokļu summas par taksācijas perioda otro
pusi - 26,11 Ls (aprēķinātais nodoklis par taksācijas perioda otro pusi 52,22 Ls, atvieglojums
26,11 Ls).
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
16.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu AS „CATA”
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi AS „CATA”, vienotais reģistrācijas Nr.40003016840, adrese Jāņa Poruka
iela 8, Cēsis, Cēsu novads, 28.02.2011. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu darbnīcas – kantora ēkai Vidzemes šosejā 22, Siguldā, Siguldas
novadā, dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Vidzemes šoseja 22, Siguldā, Siguldas novadā AS „CATA”
pieder uz īpašuma tiesību pamata. AS „CATA” īpašuma tiesības uz Nekustamo
īpašumu 2001.gada 22.oktobrī ir nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000004469, kadastra numurs 8015 504 0425. Uz nekustamā
īpašuma atrodas darbnīcas-kantora ēka ar kadastra Nr.8015 004 4025 001, lietošanas
mērķa kods 1251.
2. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu - pašvaldības
var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
3. Saskaņā ar 2011.gada 22.februāra VID izziņu Nr.9.11/3404 AS „CATA”, vienotais
reģistrācijas Nr.40003016840, kā nodokļu maksātājs 16.10.1996. ir stājies uzskaitē
un ir reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Uz
22.02.2011. nodokļu maksātājam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto
maksājumu parādu.
4. Saskaņā ar 2011.gada 22.februāra VID izziņu Nr.9.11/3405 pielikumu un izziņu Nr.
9.12/3470 AS „CATA” ir saglabātas darba vietas virs 70 % salīdzinot ar vidējo
darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas gadā, un iedzīvotāju ienākumu nodoklis
samaksāts virs 60 % salīdzinot ar iepriekšējo taksācijas gadu.
5. Pēc NINO programmas datiem uz 22.03.2011. AS „CATA” par nekustamo īpašumu
Vidzemes šoseja 22, Siguldā, Siguldas novadā nav nekustamā īpašuma nodokļa
parāda par 2010.gadu.
6. Saskaņā ar 2011.gada 23.marta Finanšu komitejas atzinumu AS „CATA” atbilst
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju kategorijai pamatojoties uz
2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā” 2.4.punktu.
Šo noteikumu 2.4.punktā minētos atvieglojumus var piemērot juridiskām personām,
kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas (ēku galvenais lietošanas mērķis – kods
1251), ja tajās notiek pamatražošana, piešķirot nodokļa atvieglojumu 25% apmērā no
nodokļa summas, ja tiek izpildīti 2.4.1.-2.4.3.apakšpunktos noteiktie nosacījumi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un Siguldas novada
domes 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.3.punktu un Finanšu komitejas
2011.gada 23.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.6,§8), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis,
J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piešķirt AS „CATA”, vienotais reģistrācijas Nr.40003016840, nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 2011.gadam par ēku ar kadastra apzīmējumu 8015 004 4025 001,
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Vidzemes šosejā 16, Siguldā, Siguldas novadā, 25% apmērā no nodokļa summas – 213.99 Ls
(aprēķinātais nodoklis 855.95 Ls, atvieglojums 213.99 Ls).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
17.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „J.D.&Co”
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi SIA „J.D.&Co”, vienotais reģistrācijas Nr.40003044187, juridiskā adrese
Pils iela 6, Sigulda, Siguldas novads, 28.01.2011. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu SPA viesnīcai „Ezeri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, dome
konstatē:
1. Nekustamais īpašums Kastaņi, Siguldas pagastā, Siguldas novadā SIA „J.D.&Co”
pieder uz īpašuma tiesību pamata. SIA „J.D.&Co” īpašuma tiesības uz Nekustamo
īpašumu 2001.gada 17.jūlijā ir nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 343, kadastra numurs 8094 003 0081. Nekustamais īpašums sastāv
no zemes ar kopējo platību 0.5933 ha un dzīvojamās ēkas. Saskaņā ar Valsts zemes
dienesta datiem ēkai ar kadastra numuru 8049 003 0081 001 ir piešķirts lietošanas
veids – viesnīcu ēka, lietošanas mērķa kods 1211.
2. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu - pašvaldības
var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām
3. Saskaņā ar 2011.gada 7.marta VID izziņu Nr.8.21.6.1/1286 SIA „J.D.&Co”,
vienotais reģistrācijas Nr. 40003044187, kā nodokļu maksātājs 1996.gada 9.oktobrī
ir stājies uzskaitē un ir reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu
reģistrā. Uz 07.03.2011. nodokļu maksātājam nav nodokļu un citu valsts noteikto
obligāto maksājumu parādu.
4. Pēc NINO programmas datiem uz 23.03.2011. SIA „J.D.&Co” par nekustamo
īpašumu Kastaņi, Siguldas pagastā, Siguldas novadā nav nekustamā īpašuma nodokļa
parāda par 2010.gadu.
5. Saskaņā ar 2011.gada 23.marta Finanšu komitejas atzinumu SIA „J.D.&Co”, atbilst
atvieglojumu saņēmēju kategorijai, pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas
novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā” 2.3.punktu. Šo noteikumu
2.3.punktā minētos atvieglojumus var piemērot fiziskām un juridiskām personām,
kuru īpašumā ir ēkas, kuru statuss ir viesnīcu ēkas, viesu nami (ēku galvenais
lietošanas mērķis – kods 1211), ja tajās tiek sniegti viesnīcu vai sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumi, piešķirot nodokļa atvieglojumu 25% apmērā no nodokļa
summas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un Siguldas novada
domes 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.3.punktu un Finanšu komitejas
2011.gada 23.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.6,§9), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis,
J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piešķirt SIA „J.D.&Co”, vienotais reģistrācijas Nr.40003044187, juridiskā adrese Pils
iela 6, Sigulda, Siguldas novads, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2011.gadam
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par ēku „Kastaņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8042 004 0131, 25%
apmērā no nodokļa summas – 594.25 Ls (aprēķinātais nodoklis 2377.02 Ls, atvieglojums
594.25 Ls).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
18.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „Livonija AV”
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi SIA „Livonija AV”, vienotais reģistrācijas Nr.40003403430, adrese
Pulkveža Brieža iela 55, Sigulda, Siguldas novads, 24.02.2011. iesniegumu par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 55,
Siguldā, Siguldas novadā, dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Pulkveža Brieža ielā 55, Siguldā, Siguldas novadā SIA
„Livonija AV” pieder uz īpašuma tiesību pamata. SIA „Livonija AV” īpašuma
tiesības uz Nekustamo īpašumu 2004.gada 29.augusta ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.40, kadastra numurs 8015 003 0201.
Nekustamais īpašums sastāv no zemes ar kopējo platību 2201 m2 un dzīvojamās
mājas,un palīgēkas. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem ēkām ar kadastra
numuriem 8015 003 0201 001 un 8015 003 0201 002 ir piešķirts lietošanas veids –
viesnīcu ēkas, lietošanas mērķa kods 1211.
2. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu - pašvaldības
var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
3. Saskaņā ar 2011.gada 24.janvāra VID izziņu Nr.8.21.6.1/517 SIA „Livonija AV”,
vienotais reģistrācijas Nr.40003403430, kā nodokļu maksātājs 1998.gada 5.augustā ir
stājies uzskaitē un ir reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu
reģistrā. Uz 24.01.2011. nodokļu maksātājam nav nodokļu un citu valsts noteikto
obligāto maksājumu parādu.
4. Pēc NINO programmas datiem uz 23.03.2011. SIA „Livonija AV” par nekustamo
īpašumu Pulkveža Brieža ielā 55, Siguldā, Siguldas novadā nav nekustamā īpašuma
nodokļa parāda par 2010.gadu.
5. Saskaņā ar 2011.gada 23.marta Finanšu komitejas atzinumu SIA „Livonija AV”
atbilst atvieglojumu saņēmēju kategorijai pamatojoties uz 2010.gada 12.maija
Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā” 2.3.punktu. Šo
noteikumu 2.3.punktā minētos atvieglojumus var piemērot fiziskām un juridiskām
personām, kuru īpašumā ir ēkas, kuru statuss ir viesnīcu ēkas, viesu nami (ēku
galvenais lietošanas mērķis – kods1211), ja tajās tiek sniegti viesnīcu vai
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, piešķirot nodokļa atvieglojumu 25% apmērā no
nodokļa summas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un Siguldas novada
domes 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.3.punktu un Finanšu komitejas
2011.gada 23.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.6,§10), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis,
J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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Piešķirt SIA „Livonija AV”, vienotais reģistrācijas Nr.40003403430, adrese Pulkveža
Brieža iela 55, Sigulda, Siguldas novads, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
2011.gadam par ēkām ar kadastra Nr.8015 003 0201 001 un 8015 003 0201 002
Pulkveža Brieža ielā 55, Siguldā, Siguldas novadā, 25% apmērā no nodokļa summas –
168.61 Ls (aprēķinātais nodoklis 674.44 Ls, atvieglojums 168.61 Ls).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
19.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par O.D., nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par mājokli [adrese] un izvērtējot novada domes rīcībā esošo
informāciju, iesniegtos dokumentus un lietas materiālus, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un
otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un Siguldas novada
domes 2011.gada 23.marta Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.6,§12), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons,
J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Piedzīt no O.D., nekustamā īpašuma nodokļa parādu par mājokli [adrese] 1,84 Ls
apmērā, kavējuma naudu 0,14 Ls apmērā, kopā 1,98 Ls (viens lats, 98 santīmi) bezstrīdus
kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
20.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par O.D., nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par zemi [adrese] un izvērtējot novada domes rīcībā esošo
informāciju, iesniegtos dokumentus un lietas materiālus, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un
otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un Siguldas novada
domes 2011.gada 23.marta Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.6,§13), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons,
J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Piedzīt no O.D., nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi [adrese] 190,80 Ls
apmērā, kavējuma naudu 53,86 Ls apmērā, kopā 244,66 Ls (divi simti četrdesmit četri lati, 66
santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu.
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
21.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par R.G., nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par mājokli [adrese] un izvērtējot novada domes rīcībā esošo
informāciju, iesniegtos dokumentus un lietas materiālus, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un
otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un Siguldas novada
domes 2011.gada 23.marta Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.6,§14), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons,
J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Piedzīt no R.G., nekustamā īpašuma nodokļa parādu par mājokli [adrese] 21,63 Ls
apmērā, kavējuma naudu 1,29 Ls apmērā, kopā 22,92 Ls (divdesmit divi lati, 92 santīmi)
bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
22.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par R.G., nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par zemi [adrese] un izvērtējot novada domes rīcībā esošo
informāciju, iesniegtos dokumentus un lietas materiālus, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un
otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un Siguldas novada
domes 2011.gada 23.marta Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.6,§15), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons,
J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Piedzīt no R.G., nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi [adrese] 64,49 Ls
apmērā, kavējuma naudu 13,11 Ls apmērā, kopā 77,60 Ls (septiņdesmit setiņi lati, 60
santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
23.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
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Izskatījusi V.L., adrese [adrese], 23.02.2011. iesniegumu par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamam īpašumam [adrese], dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums [adrese] V.L. un E.L. pieder uz īpašuma tiesību pamata. V.L.
un E.L. īpašuma tiesības katram uz Nekustamā īpašuma ½ domājamo pusi
2007.gada 5.janvārī ir nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
833, [..]. Nekustamais īpašums sastāv no zemes ar kopējo platību 2640m2 un veikala
ēkas. Zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma lietošanas kārtība, kura nosaka,
ka V.L. lieto un apsaimnieko veikala pirmo stāvu, bet E.L. – veikala otro stāvu.
2. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu - pašvaldības
var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām
3. Saskaņā ar 03.02.2011. VID izziņu Nr.8.21.6.1/695 V.L., kā nodokļu maksātājs
02.06.1994. ir stājies uzskaitē VID un ir reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli
apliekamo personu reģistrā. Uz 03.02.2011. nodokļu maksātājam nav nodokļu un
citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.
4. Veikala rekonstrukcija ar viesnīcas izbūvi [adrese], I kārta pabeigta un pieņemta
ekspluatācijā 08.10.2008. (akts Nr.08005428094).
5. Nekustamā īpašuma [adrese] ēkas atsevišķas telpu grupas V.L. iznomā
komersantiem: SIA „PORTUNS”, Reģ.Nr.40003355253, I/U „Arturs L”,
Reģ.Nr.50002056941, SIA „Mundus NL”, Reģ.Nr.40003961221, SIA „VERNERS
DE”, Reģ.Nr.40103214320, SIA „Argo AE”, Reģ.Nr.40103144076.
6. Pēc NINO programmas datiem uz 23.03.2011. V.L. nav nekustamā īpašuma nodokļa
parāda par 2010.gadu.
7. Ar 2010.gada 25.augusta Siguldas novada domes lēmumu Nr.19 (prot.Nr.17) V.L.
tika piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par ēku pamatojoties uz
2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā” 2.7.punkta
2.7.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka šo nodokļa atvieglojumu var saņemt trīs gadus,
sākot ar nākošo gadu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
8. Saskaņā ar 2011.gada 23.marta Finanšu komitejas atzinumu V.L. atbilst nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju kategorijai, pamatojoties uz 2010.gada
12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā” 2.7.punktu. Šo
noteikumu 2.7.punkta 2.7.1.apakšpunktā minētos atvieglojumus var piemērot
fiziskām un juridiskām personām, kuras ieguldījušas investīcijas jaunu objektu
būvniecībā vai esošu rekonstrukcijā - piešķirot nodokļa atvieglojumu 25% apmērā no
aprēķinātās nodokļa summas par objektiem, kuri nodoti ekspluatācijā līdz 2009.gada
31.decembrim (trīs gadus, sākot ar nākošo gadu pēc objekta nodošanas
ekspluatācijā). Saskaņā ar 2.8.punktu minētos atvieglojumus var piemērot
īpašniekiem, kuri savas ēkas vai to daļas iznomā komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem.
9. Nekustamā īpašuma nodoklis 2011.gadam par ēkas saimnieciskā darbībā
izmantojamām telpām aprēķināts 1024.72 Ls. Nodokļa atvieglojums saskaņā ar
saistošo noteikumu 2.7.1.apakšpunktu tiek piešķirts 25 % apmērā no nodokļa
summas. Aprēķinātais nodokļa atvieglojums ir 256.18 Ls (1024.72*25%=256.18 Ls).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un Siguldas novada
domes 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.7.punkta 2.7.1.apakšpunktu un
2.8.punktu un Finanšu komitejas 2011.gada 23.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.6,§11), atklāti
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balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
Piešķirt V.L., adrese [adrese], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2011.gadam
par ēkas pirmo stāvu [adrese], 256.18 Ls (divi simti piecdesmit seši lati, 18 santīmi) apmērā,
kas ir 25% no nodokļu summas par ēkas saimnieciskā darbībā izmantojamām telpām.
24.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2011.gada 9.marta lēmumā „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..]” (prot.Nr.5,§33)
Nodokļu administratore K.Bērze
2011.gada 9.martā Siguldas novada domes lēmumā „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu [..]” (prot.Nr.5,§33) ieviesusies pārrakstīšanās kļūda.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvā procesa likums” 72.panta pirmo daļu, iestāde
jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai
matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību, 71.panta trešo daļu,
administratīvo aktu paziņo atkārtoti, ja iestāde tajā izlabojusi pārrakstīšanās vai matemātiskā
aprēķina kļūdu, Finanšu komitejas 2011.gada 23.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.6,§23), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
Izdarīt grozījumus lēmumā „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
[..]”(prot.Nr.5, §33):
1. izteikt lemjošo daļu šādā redakcijā:
„Piešķirt I.L., adrese [adrese], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
2011.gadam par nekustamo īpašumu [adrese], 90% apmērā no nodokļu summas par
dzīvojamo ēku – 10.91 Ls (aprēķinātais nodoklis 12.12 Ls, atvieglojums 10.91 Ls) un 70%
apmērā no nodokļu summas par zemi – 110.87 Ls (aprēķinātais nodoklis 158.39 Ls,
atvieglojums 110.87 Ls)”.
25.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.9 Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 7.punktu un
16.1.punktu un Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3) un
Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 16.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3, punkts 1),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli Nr. 9 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību 34,2m²
Ņ.C.
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2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp Ņ.C. un Siguldas
novada domes Īpašuma nodaļu par dzīvojamo telpu Nr.9 Dzērveņu ielā 5, Siguldā,
ar dzīvojamo platību 34,2m² , īri.
3. Ņ.C. ievietoties dzīvoklī viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis Nr.9, Dzērveņu ielā 5, Siguldā īrniekiem nav atsavināms.
5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Attīstības pārvaldes Īpašuma
nodaļas vadītājs D.Skrodelis.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr.1.
26.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.3 Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 7.punktu, 15.1.,
15.2.punktiem un Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3) un
Sociālās palīdzības komitejas 2011 gada 16.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3, punkts 1),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli Nr.3 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību 55,5m²
V.G. ģimenei, kas sastāv no diviem ģimenes locekļiem.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp V.G. un Siguldas
novada domes Īpašuma nodaļu par dzīvojamo telpu Nr. 3 Dzērveņu ielā 5,
Siguldā, ar dzīvojamo platību 55,5m², īri.
3. V.G. ar visām no viņas atkarīgajā personām ievietoties dzīvoklī viena mēneša laikā
no pašvaldības paziņojuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis Nr.3, Dzērveņu ielā 5, Siguldā nav atsavināms.
5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Īpašuma nodaļas vadītājs
D.Skrodelis.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr.1.
27.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.2 Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 7.punktu un
15.4.punktu un Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3) un
Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 17.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3, punkts 1),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli Nr.2 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību 65,7m²
T.G. ģimenei, kas sastāv no četriem ģimenes locekļiem.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp T.G. un Siguldas
novada domi par dzīvojamo telpu Nr.2 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar dzīvojamo
platību 65,7m², īri.
3. T.G. ar visām no viņas atkarīgajā personām ievietoties dzīvoklī viena mēneša laikā
no lēmuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis Nr.2, Dzērveņu ielā 5, Siguldā īrniekiem nav atsavināms.
5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Attīstības pārvaldes Īpašuma
nodaļas vadītājs D.Skrodelis.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr. 1.
28.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.7 Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 7.punktu un
15.6.punktu un Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3) un
Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 16.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3, punkts 1),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli Nr. 7 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību 55,6m²
O.J.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp O.J. un Siguldas
novada domi par dzīvojamo telpu Nr.7 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar dzīvojamo
platību 55,6m², īri.
3. O.J. ar visām no viņas atkarīgajām personām ievietoties dzīvoklī viena mēneša
laikā no pašvaldības lēmuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis Nr.7, Dzērveņu ielā 5, Siguldā nav atsavināms
5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Attīstības pārvaldes Īpašuma
nodaļas vadītājs D.Skrodelis.
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr.1.
29.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.16 Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 7.punktu un
16.3.punktu un Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3) un
Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 16.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3, punkts 1),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli Nr.16 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību
34,2m² E.K.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp E.K.u un Siguldas
novada domes Īpašuma nodaļu par dzīvojamo telpu Nr.16 Dzērveņu ielā 5,
Siguldā, ar dzīvojamo platību 34,2m² , īri.
3. E.K. ievietoties dzīvoklī viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis Nr.16 Dzērveņu ielā 5, Siguldā īrniekiem nav atsavināms.
5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Attīstības pārvaldes Īpašuma
nodaļas vadītājs D.Skrodelis.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr. 1.
30.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.5 Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 7.punktu, un
Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3) un Sociālās palīdzības
komitejas 2011.gada 16.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, punkts 1), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons,
J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
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1. Izīrēt dzīvojamo telpu - dzīvokli Nr.5, Dzērveņu iela 5, Siguldā, ar dzīvojamo
platību 34,2m², S.R.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu starp S.R. un Siguldas novada domi par
dzīvojamo telpu dzīvokli Nr.5 Dzērveņu iela 5, Siguldā, ar dzīvojamo platību
34,2m² īri uz nenoteiktu laiku.
3. S.R. ievietoties dzīvoklī viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis Nr.5, Dzērveņu ielā 5, Siguldā, nav atsavināms.
5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Attīstības pārvaldes Īpašuma
nodaļas vadītājs D.Skrodelis.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr. 1.
31.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.1 Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 7.punktu, un
Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3)un Sociālās palīdzības
komitejas 2011.gada 16.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, punkts 1), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons,
J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Izīrēt dzīvojamo telpu - dzīvokli Nr.1, Dzērveņu iela 5, Siguldā, ar dzīvojamo
platību 34,2m², Ņ.S.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu starp Ņ.S. un Siguldas novada domi par
dzīvojamo telpu dzīvokli Nr.1 Dzērveņu iela 5, Siguldā, ar dzīvojamo platību
34,2m² īri uz nenoteiktu laiku.
3. Ņ.S. ievietoties dzīvoklī viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis Nr.1, Dzērveņu ielā 5, Siguldā, īrniekiem nav atsavināms.
5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Attīstības pārvaldes Īpašuma
nodaļas vadītājs D.Skrodelis.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr.1.
32.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
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Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.8 Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 7.punktu un
15.1.2.punktu un Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3) un
Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 16.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3, punkts 1),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli Nr.8 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību 53,9m²
A.Z.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp A.Z. un Siguldas
novada domi par dzīvojamo telpu Nr.8 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar dzīvojamo
platību 53,9m², īri.
3. A.Z. ar visām no viņas atkarīgajām personām ievietoties dzīvoklī viena mēneša
laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis Nr.8, Dzērveņu ielā 5, Siguldā īrniekiem nav atsavināms.
5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Attīstības pārvaldes Īpašuma
nodaļas vadītājs D.Skrodelis
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr. 1.
33.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.20 Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu N.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 7.punktu un
15.4.punktu un Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3) un
Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 16. marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3, punkts 1),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli Nr.20 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību
34,1m² A.Z.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp A.Z. un Siguldas
novada domi par dzīvojamo telpu Nr.20 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar dzīvojamo
platību 34,1m², īri.
3. A.Z. ievietoties dzīvoklī viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt , ka dzīvoklis Nr.20, Dzērveņu ielā 5, Siguldā īrniekiem nav atsavināms.
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5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Attīstības pārvaldes īpašuma
nodaļas vadītājs D.Skrodelis.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr. 1.
34.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības komitejas
lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.18, Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 7.punktu un
15.6.punktu un Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3) un
Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 16.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3, punkts 1),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli Nr. 18 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību
55,6m² K.Ā.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp K.Ā. un Siguldas
novada domi par dzīvojamo telpu Nr.18 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar dzīvojamo
platību 55,6m², īri.
3. K.Ā. ar visām no viņas atkarīgajām personām ievietoties dzīvoklī viena mēneša
laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis Nr.18, Dzērveņu ielā 5, Siguldā īrniekiem nav atsavināms
5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Attīstības pārvaldes Īpašuma
nodaļas vadītājs D.Skrodelis.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr.1.
35.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.11 Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība”(prot.Nr.27,§11) 7.punktu un
15.1.2.punktu un Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3) un
Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 16.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3, punkts 1),
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atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli Nr.11 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību
55,6m² I.B.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp I.B. un Siguldas
novada domi par dzīvojamo telpu Nr.11 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar dzīvojamo
platību 55,6m², īri.
3. I.B. ar visām no viņas atkarīgajām personām ievietoties dzīvoklī viena mēneša
laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis Nr.11, Dzērveņu ielā 5, Siguldā īrniekiem nav atsavināms
5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Attīstības pārvaldes Īpašuma
nodaļas vadītājs D.Skrodelis.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr. 1.
36.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības komitejas
lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.17, Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 7.punktu un
16.1.punktu un Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3) un
Sociālās palīdzības komitejas 2011 gada 16.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3, punkts 1),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli Nr.17 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību
53,9m² Ņ.B.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp Ņ.B. un Siguldas
novada domi par dzīvojamo telpu Nr. 17 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar dzīvojamo
platību 53,9m², īri.
3. Ņ.B. ar visām no viņas atkarīgajām personām ievietoties dzīvoklī viena mēneša
laikā no pašvaldības lēmuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis Nr.17, Dzērveņu ielā 5, Siguldā īrniekiem nav atsavināms
5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Attīstības pārvaldes Īpašuma
nodaļas vadītājs D.Skrodelis.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr. 1.
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37.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.14 Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 7.punktu un
15.1.2.punktu un Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3) un
Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 16.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3, punkts 1),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli Nr.14 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību
55,6m² A.K.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp A.K. un Siguldas
novada domi par dzīvojamo telpu Nr.14 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar dzīvojamo
platību 55,6m², īri.
3. A.K. ar visām no viņas atkarīgajām personām ievietoties dzīvoklī viena mēneša
laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis Nr.14, Dzērveņu ielā 5, Siguldā īrniekiem nav atsavināms.
5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Attīstības pārvaldes Īpašuma
nodaļas vadītājs D.Skrodelis.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr. 1.
38.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.12 Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 7.punktu un
15.1.2.punktu un Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3) un
Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 16.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3, punkts 1),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli Nr. 12 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību
54,2m² M.K.
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2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp M.K. un Siguldas
novada domi par dzīvojamo telpu Nr.12 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar dzīvojamo
platību 54,2m², īri.
3. M.K. ar visām no viņas atkarīgajām personām ievietoties dzīvoklī viena mēneša
laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis Nr.12, Dzērveņu ielā 5, Siguldā īrniekiem nav atsavināms
5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Attīstības pārvaldes Īpašuma
nodaļas vadītājs D.Skrodelis.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr. 1.
39.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.21, Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība”(prot.Nr.27,§11) 7.punktu un
15.1.2.punktu un Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3) un
Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 16.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3, punkts 1),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli Nr.21 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību
54,1m² A.L.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp A.L. un Siguldas
novada domi par dzīvojamo telpu Nr.21 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar dzīvojamo
platību 54,1m², īri.
3. A.L. ar visām no viņas atkarīgajām personām ievietoties dzīvoklī viena mēneša
laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt , ka dzīvoklis Nr.21, Dzērveņu ielā 5, Siguldā īrniekiem nav atsavināms
5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Attīstības pārvaldes Īpašuma
nodaļas vadītājs D.Skrodelis.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr. 1.
40.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.15, Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 7.punktu un
15.6.punktu un Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3) un
Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 16.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3, punkts 1),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli Nr.15 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību
65,7m² L.P.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp L.P. un Siguldas
novada domi par dzīvojamo telpu Nr.15 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar dzīvojamo
platību 65,7m² , īri.
3. L.P. ar visām no viņas atkarīgajām personām ievietoties dzīvoklī viena mēneša
laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis Nr.15, Dzērveņu ielā 5, Siguldā īrniekiem nav atsavināms
5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Attīstības pārvaldes Īpašuma
nodaļas vadītājs D.Skrodelis..
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr. 1.
41.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.13 Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 7.punktu un
15.1.2.punktu un Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3) un
Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 16.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3, punkts 1),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli Nr.13 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību
54,1m² Ž.S.L.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp Ž.S.L. un Siguldas
novada domi par dzīvojamo telpu Nr.13 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar dzīvojamo
platību 54,1m², īri.
3. Ž.S.L. ar visām no viņas atkarīgajām personām ievietoties dzīvoklī viena mēneša
laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis Nr.13, Dzērveņu ielā 5, Siguldā īrniekiem nav atsavināms
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5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Attīstības pārvaldes Īpašuma
nodaļas vadītājs D.Skrodelis.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr. 1.
42.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja K.Freiberga
Debatēs piedalās D.Dukurs
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa Nr 22, Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 7.punktu un
15.5.punktu un Dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.3) un
Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 16.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3, punkts 1),
atklāti balsojot, dome noleatklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks,
J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli Nr.22 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību
55,4m² J.B.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp J.N. un Siguldas
novada domi par dzīvojamo telpu Nr.22 Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar dzīvojamo
platību 55,4m², īri.
3. J.N. ar visām no viņas atkarīgajām personām ievietoties dzīvoklī viena mēneša
laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis Nr.22, Dzērveņu ielā 5, Siguldā nav atsavināms
5. Ar lēmuma izpildi noteiktās darbības nodrošina Attīstības pārvaldes Īpašuma
nodaļas vadītājs D.Skrodelis.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr.1.
43.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2011.gada 9.februāra lēmuma „Par Siguldas
novada domes personāla saraksta 2011.gadam apstiprināšanu”, pielikumā Nr.1
„Siguldas novada domes personāla saraksts 2011.gadam”, prot.Nr.3,§15
Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, Siguldas novada domes
Finanšu komitejas 2011.gada 23.marta atzinumu (prot.Nr.6,§18), „Par grozījumiem Siguldas
novada domes 2011.gada 9.februāra lēmuma „Par Siguldas novada domes personāla saraksta
2011.gadam apstiprināšanu” pielikumā Nr.1 „Siguldas novada domes personāla saraksts
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2011.gadam”, prot.Nr.3,§15, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa,
E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs,
G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2011.gada 9.februāra lēmuma „Par Siguldas
novada domes personāla saraksta 2011.gadam apstiprināšanu” pielikumā Nr.1 „Siguldas
novada domes personāla saraksts 2011.gadam”, prot.Nr.3,§15:
1. Aizstāt personāla sarakstā struktūrvienībā Attīstības pārvalde Īpašumu nodaļa 58.punktā
amatam apkopējs ailē Slodze skaitli „0,925” ar skaitli „1”, izslēgt ailē Stundas likme Ls/h
skaitli „1,189” un papildināt aili Amatalga atbilstoši slodzei Ls ar skaitli „200”.
2. Aizstāt personāla sarakstā struktūrvienībā Attīstības pārvalde Īpašumu nodaļa 59.punktā
amatam apkopējs ailē Slodze skaitli „0,925” ar skaitli „1”, izslēgt ailē Stundas likme Ls/h
skaitli „1,189” un papildināt aili Amatalga atbilstoši slodzei Ls ar skaitli „200”.
44.§
Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 2011.2017.gadam
Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Saskaņā ar 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.559 „Invazīvo augu
sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības ierobežošanas noteikumi” invazīvo augu sugu
izplatības ierobežošanas plāna izstrādes ekspertu grupa ir sagatavojusi Latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 2011.-2017.gadam, balstoties uz Valsts augu
aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu
izplatības datu bāzē reģistrētiem iesniegumiem, informācijas apmaiņas veidlapu par latvāņa
izplatības ierobežošanu un 2010.gadā ar latvāni invadēto zemes platību novērtējumu, kuros
netika veikti latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi ekspertu grupas noteiktā latvāņa
izplatības ierobežošanas plāna programmas ietvaros.
Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāns Siguldas novadā 2011.-2017.gadam
ietver:
1) attiecīgam gada sastādītu darbības plānu latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu
organizēšanai un koordinēšanai, latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanas
kalendāra grafiku, ar latvāni invadētās zemes kadastra numuru un adresi, iepriekšminētā
informācija ir publiski pieejama pašvaldībā;
2) informāciju par personu, kurš ir ar latvāni invadētās zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs un informāciju par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veicēju.
Iepriekšminēto noteikumu 17.punkts nosaka, ja persona nav iesniegusi šo noteikumu
7.1.un 7.2.apakšpunktā minēto informāciju un neveic latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumus, tos organizē un koordinē attiecīgā vietējā pašvaldība, persona sedz izdevumus,
kas saistīti ar latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Augu
aizsardzības likuma 18.1 panta 6.apakšpunktu, 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta
noteikumiem Nr.559 „Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības ierobežošanas
noteikumi”
12.punktu pašvaldība līdz 1.aprīlim apstiprina latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu attiecīgajai teritorijai turpmākajiem
septiņiem gadiem, saskaņā ar Siguldas novada domes Finanšu komitejas 2011.gada 23.marta
atzinumu (prot.Nr.6,§16), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks,
J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. Apstiprināt Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 2011.2017.gadam.
2. Publicēt lēmumu „Par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas
novadā 2011.-2017.gadam” laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
45.§
Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumu organizēšanai un koordinēšanai ar latvāni invadētās platībās
Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Izskatīja Siguldas novada latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna izstrādes
ekspertu grupas izstrādātu maksas aprēķinu par pakalpojumu - latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu organizēšana un koordinēšana ar latvāni invadētajās zemes
vienībās, kuras tiek iekļautas Siguldas novada latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu
plānā, kuru saskaņā ar 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.559 „Invazīvo
augu sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības ierobežošanas noteikumi” 17.punktu „ja persona
nav iesniegusi šo noteikumu 7.1. un 7.2 apakšpunktā minēto informāciju un neveic latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumus, tos organizē un koordinē attiecīgā vietējā pašvaldība,
persona sedz izdevumus, kas saistīti ar latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem”,
organizē un koordinē pašvaldība. (darba uzdevuma veikšanai plānotas 8 stundas gadā,
minimālā stundu tarifa likme – 1,189 Ls + VSAOIe 24,09%).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumu
Nr.559 „Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības ierobežošanas noteikumi”
17.punktu, saskaņā ar Siguldas novada domes Finanšu komitejas 2011.gada 23.marta
atzinumu (prot.Nr.6,§17),atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks,
J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt maksu 11,80 LVL par vienu hektāru, par pašvaldības pakalpojumu latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšana un koordinēšana ar latvāni
invadētajās zemes vienībās, kuras ir iekļautas Siguldas novada latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu plānā.
46.§
Par grozījumiem 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.7 “Siguldas novada
pašvaldības nolikums”
Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1. un 6.punktu,
24.panta pirmo un otro daļu un saskaņā ar Siguldas novada domes Finanšu komitejas
2011.gada 23.marta atzinumu (prot.Nr.6,§21), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers,
L.Sausiņa, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte,
D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.

Apstiprināt Siguldas novada domes saistošo noteikumu Nr.4 projektu „Par grozījumiem
2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.7„Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Nosūtīt vienu saistošo noteikumu eksemplāru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
47.§
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Par grozījumiem Siguldas novada domes administrācijas nolikumā
Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Sakarā ar izmaiņām Siguldas novada domes administrācijas sastāvā esošajās
struktūrvienībās, ir nepieciešams veikt grozījumus un izdarīt precizējumus Siguldas novada
domes administrācijas nolikumā.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu un Siguldas novada domes Finanšu komitejas 2011.gada 23.marta atzinumu
(prot.Nr.6,§22), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis, D.Dukurs, G.Zvejnieks, J.Odziņš),
pret – nav, atturas – 1 (J.Borīte), dome nolemj:
1. Izdarīt Siguldas novada domes administrācijas nolikumā šādus grozījumus:
Papildināt 4.punktu ar 4.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā: „Investīciju nodaļas;”;
Papildināt 4.punktu ar 4.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā: „Īpašumu nodaļas;”;
Papildināt 4.punktu ar 4.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā: „Zemes nodaļas;”;
Papildināt 4.punktu ar 4.7.1.apakšpunktu šādā redakcijā: „Siguldas Bērnu un jauniešu
interešu centra.”;
1.5. Svītrot 4.punkta 4.11.apakšpunktu;
1.6. Svītrot 4.punkta 4.12.apakšpunktu;
1.7. Izteikt 5.4.apakšpunktu šādā redakcijā: „5.4.Attīstības pārvalde - organizē ar novada
attīstību saistīto plānošanas dokumentu izstrādi un aktualizēšanu, vada projektu izstrādi
un nodrošināt mērķtiecīgu projektu īstenošanas procesus, kas saistāmi ar pašvaldības
attīstību, gatavo pieteikumus nacionālajām un starptautiskajām finansu institūcijām,
programmām un fondiem; sekmē uzņēmējdarbības attīstību novada administratīvajā
teritorijā
5.4.1. Investīciju nodaļa - organizē un vada projektu izstrādes procesus, kas saistīti ar
pašvaldības attīstību un finanšu līdzekļu piesaisti no starptautiskajiem un
vietējiem fondiem, palīdzības programmām un investīciju kompānijām,
koordinē darbību lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumos, sniedz
konsultācijas sabiedriskajām un uzņēmējdarbības struktūrām par iespējām
iesaistīties valsts un starptautiskajās finanšu programmās;
5.4.2. Īpašuma nodaļa - nodrošina pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu,
organizē pašvaldības ielu un ceļu apsaimniekošanu, zaļās zonas uzturēšanu un
sakopšanu;
5.4.3. Zemes nodaļa - nodrošina pašvaldībai piekrītošu zemju administrēšanu un datu
aktualizēšanu Siguldas novada zemes bilancē.”;
1.8. Svītrot 5.5.punktā vārdus „un attīstības procesu novada teritorijā”
1.9. Svītrot 5.6.apakšpunktu;
1.10. Svītrot 5.7.1.apakšpunktu;
1.11. Papildināt 5.8.2.apakšpunktu ar vārdu „Siguldas” pirms vārda „koncertzāle”;
1.12. Svītrot 5.punkta 5.11.apakšpunktu;
1.13. Svītrot 5. punkta 5.12.apakšpunktu;
1.14. Papildināt 5.19.apakšpunktu pirms vārdiem „Pakalpojumu centrs” ar vārdu
„pašvaldības”;
1.15. Aizstāt 6.punktā vārdu „domes” ar vārdu „pašvaldības”;
1.16. Aizstāt 7.punktā vārdu „domes” ar vārdu „pašvaldības”.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

48.§
Par grozījumiem lēmumā „Noteikumi par kārtību, kādā organizējami nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā Siguldas novadā”
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Sociālā dienesta vadītāja D.Indzere
Debatēs piedalās J.Strautmanis
Ar 2010.gada 12.maija lēmumu (prot.Nr.10,§18) tika apstiprināti „Noteikumi par
kārtību, kādā organizējami nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Siguldas novadā ”. Lai
paplašinātu nodarbināto skolēnu loku, nepieciešamas veikt grozījumus noteikumos.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta pirmās
daļas 4.punktu, ņemot vērā Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 16.marta sēdes atzinumu
(prot.Nr.3,§3), Siguldas novada domes Finanšu komitejas 2011.gada 23.marta atzinumu
(prot.Nr.6,§24), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Strautmanis, J.Borīte, D.Dukurs, G.Zvejnieks,
J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Izdarīt grozījumus 2010.gada 12.maija noteikumos „Par kārtību, kādā organizējami
nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Siguldas novadā” (prot.Nr.10,§18):
1. Aizstāt punktā 1.2.1. skaitli „15” ar skaitli „13”;
2. Izteikt 1.4.2.punktu šādā redakcijā
„ 1.4.2. Nodarbinātības pasākumi tiek nodrošināti katra gada budžetā ieplānoto līdzekļu
ietvaros Siguldas novadā deklarētiem skolēniem vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kuru
ģimenes atbilst kritērijiem, lai saņemtu pašvaldības sociālo palīdzību un kuru pamata
dzīves vieta ir deklarēta Siguldas novadā” ;
3. Svītrot no 4.1.punkta vārdus „ līdz 21.maijam”.
4. Svītrot no 5.1.punkta vārdus „ līdz 21.maijam”.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 16.55
Nākošā kārtējā Finanšu komitejas sēde 2011.gada 6.aprīlī plkst.14.00.
Nākošā kārtējā domes sēde 2011.gada 6.aprīlī, plkst.16.00.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Jānis Zilvers

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Simona Marhele
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