SIGULDAS NOVADA DOMES
sēdes protokols
2011.gada 22.jūnijā

Siguldā

Nr.12

Sēdes darba kārtība:
Par lēmumu grozīšanu par zemes piekritību pašvaldībai.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām.
Par ilgtspējas nodrošināšanu projektam „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
attīstība bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem Siguldas
novadā”.
5. Par ilgtspējas nodrošināšanu projektam „Īslaicīga uzturēšanās un rehabilitācijas
pakalpojuma izveidošana un attīstīšana Siguldas novadā”.
6. Par ilgtspējas nodrošināšanu projektam „Dienas nodarbinātības centrs –
specializētā darbnīca Siguldas novadā”.
7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Siguldas novada sociālajā jomā
darbojošos organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”.
8. Par Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta 09.05.2011. lēmuma „Par
atteikumu vienreizējā pabalsta par jaundzimušo bērnu piešķiršanai”
apstrīdēšanu.
9. Par lietojuma tiesību nodibināšanu nekustamajam īpašumam Skolas ielā 3,
Siguldā par labu Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrībai „Cerību spārni„.
10. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
11. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā [..].
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā [..].
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā [..].
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā [..].
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā [..].
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā [..].
18. Par Siguldas novada Jaunrades centra nolikuma apstiprināšanu.
19. Par Ņinas Balodes apstiprināšanu par Siguldas pilsētas vidusskolas direktori.
20. Par zemes ierīcības projektu.
21. Par zemes ierīcības projektu.
22. Par zemes ierīcības projektu.
23. Par apsaimniekošanas parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem.
1.
2.
3.
4.
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24. Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa AUDI 80,
reģ.Nr.FG 8130 izsoles noteikumu projektu.
25. Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa KIA Sportage,
reģ.Nr.GL 691 izsoles noteikumu projektu.
26. Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa FORD
TRANSIT, reģ.Nr.HD 7594 izsoles noteikumu projektu.
27. Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas- transporta līdzekļa Renault
Master, reģ.Nr.EP 6258, izsoles noteikumu projektu.
28. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu.
29. Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā.
30. Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā.
31. Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā.
32. Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā.
33. Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā.
34. Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā.
35. Par dzīvokļa izīrēšanu.
36. Par dzīvokļa izīrēšanu.
37. Par politiski represētās personas apliecības izsniegšanu [..].
38. Par līdzekļu piešķiršanu no neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem
Eiropas kultūras galvaspilsētas un novada svētku pasākumiem.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus sēdes darba
kārtībā iekļaut vienu papildus jautājumu „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”, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš,
M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis,
J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
sēdes darba kārtībā iekļaut 1 papildus jautājumu:
39. 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.
Sēdi vada:
Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers
Piedalās:
Deputāti: Līga Sausiņa, Verners Bērziņš, Aivars Jakobsons, Jānis Strautmanis, Dainis
Dukurs, Māris Malcenieks, Jānis Odziņš, Ēriks Čoders, Jānis Kiršteins, Eva Viļķina, Jolanta
Borīte
Nepiedalās Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics – attaisnojošu iemeslu dēļ
Nepiedalās deputāti Guntars Zvejnieks un Andris Zaviļeiskis – attaisnojošu iemeslu dēļ
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Inese Zīle, Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļas Nekustamo īpašumu
speciāliste Natālija Balode, Sociālā dienesta vadītāja Diāna Indzere, Nekustamo īpašumu
nodokļu administratore Kristīne Bērze, Juridiskās pārvaldes vadītāja Jeļena Zarandija,
Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Attīstības pārvaldes Zemes nodaļas vadītāja
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Anita Viškere, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Finanšu pārvaldes vadītāja, Galvenā
grāmatvede Dace Spriņķe, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, Attīstības pārvaldes
vadītāja Inga Zālīte
Piedalās:
Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas priekšsēdētājs un Politiski represēto personu
statusa noteikšanas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas un
nelikumīgi represēto personu mantisko jautājumu kārtošanas komisijas priekšsēdētājs Juris
Ivars Čivčs
Bērnu un jauniešu interešu centra vadītāja Sandra Ķirule
Siguldas 3.pamatskolas direktore Ņina Balode
Preses pārstāvji: Ivars Raudziņš „Siguldas avīze”
Protokolē: Kancelejas vadītāja Simona Marhele
Sēde sasaukta plkst.12.00
Sēdi sāk plkst.12.15
1.§
Par lēmumu grozīšanu par zemes piekritību pašvaldībai
Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi M.L., dzīvo [adrese], 2011.gada 9.jūnija iesniegumu par Siguldas novada
Domes 2009.gada 25.novembra lēmuma par starpgabala „Teteri ”piederību Siguldas novada
Domei, atcelšanu protokols Nr.27,§20, Dome konstatē:
1) Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā esošai Siguldas pagasta
pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai ar kad.apz.8094 005 0053, platība ar 2005.gada
23.novembra Siguldas novada domes lēmumu „Par zemes gabalu sadalīšanu un
adreses piešķiršanu” (prot.Nr.24,§11) 5.punktu, zemes gabalam ar kadastra apz. 8094
005 0053, platība 16,1 ha, tika piešķirts nosaukums „Teteri”, Siguldas pag., Siguldas
nov..
2) Ar Siguldas novada Domes 2008.gada 22.septembra lēmumu „Par zemes ar
nosaukumu „Teteri”, Siguldas novada Siguldas pagastā, piederību” (prot.Nr.19,§15),
noteikts, ka šis zemes gabals 21.35 ha platībā, pēc uzmērīšanas, ir piekrītošs Siguldas
novada pašvaldībai.
3) Ar Siguldas novada domes 2009.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes starpgabalu
piekritību Siguldas novada Siguldas pagastā”, (prot.Nr.27,§20), noteikts, ka
starpgabals ar kad.apz.8094 005 0053, platība 21,35 ha ir piekrītošs Siguldas novada
pašvaldībai.
4) Ar 02.10.1996. tiesneses Sarmītes Stūrmanes lēmumu, īpašuma tiesības uz zemes
vienību ar kad.apz.8094 005 0053, platība 21,35 ha, nostiprinātas arī M.L. (žurnāls
Nr.940161), īpašums „Vecpakauši”, Siguldas pag., Siguldas nov..
5) Tā kā uz zemes gabalu ar kad.apz.8094 005 0053, 21,35 ha platībā, jau 1996.gadā ir
nostiprinātas īpašuma tiesības M.L., nepieciešams atcelt lēmumus par šī zemes gabala
piederību pašvaldībai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada 15.jūnija atzinumu (protokols Nr.9,§1), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks,
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Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2005.gada 23.novembra lēmumā,
„Par zemes gabalu sadalīšanu un adreses piešķiršanu” (prot.Nr.24,§11, p.5):
1.1. izslēgt lēmuma 5.punkta 1.6.apakšpunktu
2. Atcelt Siguldas novada Domes 2008.gada 22.septembra lēmumu „Par zemes ar
nosaukumu „Teteri”, Siguldas novada Siguldas pagastā, piederību”,
(prot.Nr.19,§15).
3. Izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2009.gada 25.novembra lēmumā,
„Par zemes starpgabalu piekritību
Siguldas novada Siguldas pagastā”
(prot.Nr.27,§20):
3.1. izslēgt lēmuma 1 (pirmā) punkta 3 rindu (3.Teteri, 80940050053, 21.35,
0101, nē)
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010)
2.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot P.L., adrese [adrese], 2011.gada 26.maija iesniegumu par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam ar adresi [adrese], Dome konstatē:
1) Saskaņā ar likuma "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 9.panta pirmās daļas
1.punktu, zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes
vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim
piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai
izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā
zemes vienība un zemes vienības daļa.
2) Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamais
īpašums ar adresi [adrese], satāv no divām zemes vienībām. Pirmajai zemes vienībai, [..],
platība 3,0 ha un arī otrajai zemes vienībai, [..], platība 0,9 ha, ir reģistrēts nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001). Uz
pirmās zemes vienības atrodas kokzāģētavas drupas [..]. Uz otrās zemes vienības atrodas
kūts [..].
3) Saskaņā ar 2009.gada 2.septembrī apstiprinātajiem Siguldas novada saistošajiem
noteikumiem Nr.12 „Par Siguldas novada teritorijas plānojumu”, kas sastāv no „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2008. - 2020.gadam grafiskā daļa un Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20,§2), nekustamā īpašuma ar adresi
[adrese] pirmās zemes vienības plānotā (atļautā) izmantošana ir ražošanas objekti un
noliktavas (RR).Saskaņā ar zemes robežu plānu, zeme zem ēkām un būvēm pirmajā
zemes vienībā ir 2,0 ha, atlikusī zemes daļa ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme un
meža zeme. Otrās zemes vienības plānotā (atļautā) zemes izmantošana ir lauku zemes.
4) Uz pirmās zemes vienības nav ēku un būvju, tikai drupas, apmēram 0,3 ha. Uz otrās
zemes vienības atrodas kūts ēka.
5) 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
28.punkts nosaka, ja tikai daļu no zemes vienības izmanto apbūvei, lietošanas mērķi no
lietošanas mērķu klases „Apbūves zeme” un tam piekrītošo platību nosaka, ņemot vērā
apbūves noteikumos attiecīgai apbūvei noteiktās prasības. Saskaņā ar noteikumiem,
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iespējamā apbūves zemes platība īpašuma [adrese] pirmajā zemes vienībā ir 60% (punkts
391.3.1.).
Ņemot vērā iepriekš minēto un likuma "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 9.panta
pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 28.punktu, un 2009.gada 2.septembra Siguldas novada
saistošo noteikumu Nr.12 „Par Siguldas novada teritorijas plānojumu”, daļas „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”391.3.1.p., kā arī Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada 15.jūnija
atzinumu (protokols Nr.9,§2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa,
E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš,
D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Precizēt nekustamā īpašuma ar adresi [adrese], lietošanas mērķus, nosakot
1) pirmajai zemes vienībai [..] nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
a) rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve (kods 1001) - 0,3 ha;
b) zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) - 2,7
ha;
2) otrajai zemes vienībai [..] nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)-0,9 ha.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010)
3.§
Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām
Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta a) daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, 30.10.2007. MK noteikumi
Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu un Siguldas novada
2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.23 „Par nomas maksas noteikumiem
pašvaldības piederošajai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”
(prot.23,§23) 2.punktu, Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada 15.jūnija atzinumu
(protokols Nr.9,§3), un zemāk minēto iedzīvotāju iesniegumiem, atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Iznomāt Siguldas novada domei piederošās zemes daļu,:
1.1. Saules iela 6C , Sigulda, Siguldas nov., kadastra apz. 8015 003 1354,
1.1.1. M.Š., platība 149 m², nomas maksa gadā 3,00 LVL un PVN.
1.2. „Dārziņi” , Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., kadastra apz. 8042 004 0232,
1.2.1. J.G., platība 900 m², nomas maksa gadā 4,00 LVL un PVN.
1.3. „Kūdras”, Siguldas pag., Siguldas nov., kadastra apz. 8094 004 0548,
1.3.1. P.N., platība, 300 m², nomas maksa gadā 3,00 LVL un PVN.
1.4. „Līblaiskas 1”, Allažu pag., Siguldas nov., kadastra apz., 8042 004 0247,
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1.4.1. I.P., platība, 1023 m², nomas maksa gadā 4,00 LVL un PVN.
1.5. „Austrumi 1”, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., kadastra apz., 8042 004 0231,
1.5.1. I.M., platība, 459 m² , nomas maksa gadā 3,00 LVL un PVN.
2. Iznomātā zemes gabala platība var tikt precizēta vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pie
robežu uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka zemes nomas līgumu termiņš 4 gadi
4. Noteikt, ka zemes nomnieks par zemi maksā arī nekustamā īpašuma nodokli, 1,5% no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības
5. Zemes nodaļai nodrošināt zemes nomas līgumu noslēgšanu ar nomniekiem.
4.§
Par ilgtspējas nodrošināšanu projektam „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība
bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem Siguldas novadā”
Sociālā dienesta vadītāja D.Indzere
Debatēs piedalās J.Odziņš
Siguldas novada biedrība „Cerību spārni” ir iecerējusi piedalīties Nodarbinātības valsts
aģentūras izsludinātajā Eiropas Sociālā fonda atklātu projektu iesniegumu atlases 1.4.1.2.4.
apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrajā apakškārtā ar projekta iesniegumu
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem
traucējumiem Siguldas novadā” ar iesniegšanas termiņu – 11.07.2011.
Projekta apstiprināšanas gadījumā, iecerēts laikā no 2012. – 2014.gadam attīstīt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, lai
veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū Siguldas novadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta
pirmo daļu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.292 „Noteikumi
par
darbības
programmas
"Cilvēkresursi
un
nodarbinātība"
papildinājuma
1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu” 2.pielikuma 3.4.1.apakšpunktā
minēto un Siguldas novada Domes 2011.gada 15.jūnija Sociālās palīdzības komitejas
atzinumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina,
V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs,
J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Cerību spārni” piedalīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras
izsludinātajā Eiropas Sociālā fonda atklātu projektu iesniegumu atlases 1.4.1.2.4.
apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrajā apakškārtā ar projekta
iesniegumu „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem un jauniešiem
ar funkcionāliem traucējumiem Siguldas novadā”
2. Projekta kopējās izmaksas ir 100.000 LVL. Plānotais finansiālais atbalsts no
Eiropas Sociālā fonda pēc projekta apstiprināšanas ir 100.000 LVL – 100% no
kopējās summas.
3. Projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem un jauniešiem ar
funkcionāliem traucējumiem Siguldas novadā” iesnieguma apstiprināšanas
gadījumā, projekta ietvaros īstenoto sociālo pakalpojumu sniegšana Siguldas
novadā tiks nodrošināta ilgāk nekā vienu gadu pēc projekta noslēguma.
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5.§
Par ilgtspējas nodrošināšanu projektam „Īslaicīga uzturēšanās un rehabilitācijas
pakalpojuma izveidošana un attīstīšana Siguldas novadā”
Sociālā dienesta vadītāja D.Indzere
Siguldas novada Sociālās aprūpes biedrība „Saullēkts” ir iecerējusi piedalīties
Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajā Eiropas Sociālā fonda atklātu projektu
iesniegumu atlases 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrajā apakškārtā ar
projekta iesniegumu „Īslaicīga uzturēšanās un rehabilitācijas pakalpojuma izveidošana un
attīstīšana Siguldas novadā” ar iesniegšanas termiņu – 11.07.2011. Projekta apstiprināšanas
gadījumā, iecerēts laikā no 2012.gada janvāra līdz 2013.gada decembrim sniegt dienas
aprūpes centra pakalpojumu sociālās aprūpes centrā „Saullēkts” veciem cilvēkiem ar demenci,
nodrošināt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu vientuļiem veciem cilvēkiem
krīzes situācijās, lai saglabātu mērķa grupas personu dzīves kvalitāti un pašaprūpes spējas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta
pirmo daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.292 „Noteikumi
par
darbības
programmas
"Cilvēkresursi
un
nodarbinātība"
papildinājuma
1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu” 2.pielikuma 3.4.1.apakšpunktā
minēto un Siguldas novada Domes Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 15.jūnija
atzinumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina,
V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs,
J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Saullēkts” piedalīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras
izsludinātajā Eiropas Sociālā fonda atklātu projektu iesniegumu atlases 1.4.1.2.4.
apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrajā apakškārtā ar projekta
iesniegumu „Īslaicīga uzturēšanās un rehabilitācijas pakalpojuma izveidošana un
attīstīšana Siguldas novadā”.
2. Projekta kopējās izmaksas ir 100 000.00 LVL. Plānotais finansiālais atbalsts no
Eiropas Sociālā fonda pēc projekta apstiprināšanas ir 100 000.00LVL – 100% no
kopējās summas.
3. Projekta „Īslaicīga uzturēšanās un rehabilitācijas pakalpojuma izveidošana un
attīstīšana Siguldas novadā” iesnieguma apstiprināšanas gadījumā, projekta ietvaros
īstenoto sociālo pakalpojumu sniegšana Siguldas novadā tiks nodrošināta ilgāk nekā
vienu gadu pēc projekta noslēguma.
6.§
Par ilgtspējas nodrošināšanu projektam „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā
darbnīca Siguldas novadā”
Sociālā dienesta vadītāja D.Indzere
Siguldas novada biedrība „Aicinājums Tev” ir iecerējusi piedalīties Nodarbinātības
valsts aģentūras izsludinātajā Eiropas Sociālā fonda atklātu projektu iesniegumu atlases
1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrajā apakškārtā ar projekta iesniegumu „Dienas
nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca Siguldas novadā”, ar iesniegšanas termiņu –
11.07.2011. Projekta apstiprināšanas gadījumā, iecerēts laikā no 2012.gada 15.janvāra līdz
2014.gada 14.janvārim izveidot jaunu alternatīvu sociālo pakalpojumu Dienas nodarbinātības
centru – specializēto darbnīcu pakalpojumu Siguldā, attīstot mērķa grupas sociālās un
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funkcionālās prasmes, veicinot un motivējot tās iesaisti nodarbinātības pasākumos un
integrāciju sabiedrībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un
21.panta pirmo daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.292
„Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma
1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu” 2.pielikuma 3.4.1.apakšpunktā
minēto un Siguldas novada Domes Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 15.jūnija
atzinumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina,
V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs,
J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Aicinājums Tev” piedalīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras
izsludinātajā Eiropas Sociālā fonda atklātu projektu iesniegumu atlases 1.4.1.2.4.
apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrajā apakškārtā ar projekta iesniegumu
„Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca Siguldas novadā”.
2. Projekta kopējās izmaksas ir 98 869.82 LVL. Plānotais finansiālais atbalsts no Eiropas
Sociālā fonda pēc projekta apstiprināšanas ir 98 869.82 LVL – 100% no kopējās
summas.
3. Projekta „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca Siguldas novadā”
iesnieguma apstiprināšanas gadījumā, projekta ietvaros īstenoto sociālo pakalpojumu
sniegšana Siguldas novadā tiks nodrošināta ilgāk nekā vienu gadu pēc projekta
noslēguma.
7.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Siguldas novada sociālajā jomā darbojošos
organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”
Sociālā dienesta vadītāja D.Indzere
Debatēs piedalās J.Odziņš un E.Viļķina
Izskatījusi Siguldas novada biedrības „Saullēkts”, (turpmāk biedrība), biedrības
reģ.Nr.50008139861, juridiskā adrese Dārza iela 47a, Sigulda, Siguldas novads, valdes
priekšsēdētājas G.Goldmanes un Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Dienas centra
(turpmāk Dienas centrs) vadītājas E.Viļķinas 2011.gada 13.jūnija iesniegumu ar lūgumu
2012.gadā paredzēt līdzfinansējumu 8% apmērā no projekta „Siguldas novada sociālajā jomā
darbojošos organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. Projekta kopējās izmaksas
summa 25 000 LVL. Projekts tiks iesniegts Sabiedrības Integrācijas Fondā projektu
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko
organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Projekta mērķis - izglītot un
stiprināt Dienas centra 20 nevalstisko organizāciju, klubu, interešu grupu – koordinācijas
padomes dalībnieku kapacitāti, palielināt aktīvo pašvaldības iedzīvotāju izpratni par
pilsoniskās līdzdarbības nozīmi sabiedriskajos procesos.
Sabiedrības Integrācijas Fondā Projekta iesniedzējs - biedrība „Saullēkts”,
reģ.Nr.50008139861, juridiskā adrese Dārza iela 47a, Sigulda, Siguldas novads.
Dome konstatē, ka:
1. Biedrība „Saullēkts” Uzņēmuma Reģistra biedrību un nodibinājumu komercreģistrā
reģistrēta 2009.gada 24.aprīlī, kuras mērķis ir aizstāvēt cilvēku ar invaliditāti un
pensijas vecuma cilvēku tiesības un likumīgās intereses; veidot nepieciešamo atbalsta
sistēmu, lai nodrošinātu ikvienam cilvēkam ar invaliditāti un pensijas vecuma

8

cilvēkam dzīves kvalitātes nemazināšanos, kuri sava vecuma vai savu funkcionālo
traucējumu dēļ to nevar nodrošināt paši ar saviem spēkiem.
2. Biedrība „Saullēkts”, reģ.Nr.50008139861, juridiskā adrese Dārza iela 47a, Sigulda,
Siguldas novads maksātnespējas vai likvidācijas procesi nav reģistrēti.
3. Sabiedrības Integrācijas Fondā Projekta iesniedzējam jābūt nevalstiskai organizācijai,
jo projektu programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte
„Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” paredz atbalstu
tikai nevalstisko organizāciju iesniegtajiem projektiem. Biedrība „Saullēkts” darbojas
Dienas centra koordinācijas padomē no 2009.gada decembra mēneša. Dienas centra
koordinācijas padome ir izvirzījusi biedrību „Saullēkts” kā projekta iesniedzēju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta
pirmās daļas 7.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 41.punktu, Sociālās palīdzības komitejas
2011.gada 15.jūnija atzinumu (protokols Nr.6) un Finanšu komitejas 2011.gada 22.jūnija
atzinumu (protokols Nr.13,§14), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa,
E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš,
D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Saullēkts”, reģ.Nr.50008139861, juridiskā adrese Dārza iela 47a,
Sigulda, Siguldas novads, dalību Sabiedrības Integrācijas Fondā projektu programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju
administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros un piešķirt līdzfinansējumu 2 000 Ls
apmērā, lai izglītotu un stiprinātu nevalstiskā sektora kapacitāti.
2. Paredzēt līdzekļus projekta „Siguldas novada sociālajā jomā darbojošos organizāciju
administratīvās kapacitātes stiprināšana” līdzfinansējumam 2012.gada budžetā.
8.§
Par Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta 09.05.2011. lēmuma „Par atteikumu
vienreizējā pabalsta par jaundzimušo bērnu piešķiršanai” apstrīdēšanu
Sociālā dienesta vadītāja D.Indzere
Debatēs piedalās V.Bērziņš
Tiek izskatīts M.S., deklarētā dzīves vieta [adrese], iesniegums par Siguldas novada
pašvaldības Sociālā dienesta (turpmāk Dienests) 09.05.2011. lēmuma „Par atteikumu
vienreizējā pabalsta par jaundzimušo bērnu piešķiršanai” (prot.Nr.10,§21) apstrīdēšanu un
labvēlīgāka administratīvā akta izdošanu par vienreizēja pabalsta par jaundzimušo bērnu
piešķiršanu.
Izvērtējot M.S. iesniegumā norādītās ziņas, novada Domes rīcībā esošo informāciju un
iepazīstoties ar Dienesta iesniegtajiem dokumentiem Dome konstatē:
Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2008.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.9
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”, ar grozījumiem, kas izdarīti ar
Siguldas novada Domes 2009.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.28 „3.4.4
punktu un likuma „Administratīvā procesa likums” 76.panta pirmo un trešo daļu, 81.panta
otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina,
Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav,
atturas – 2 (V.Bērziņš, M.Malcenieks), Dome nolemj:
1. Atstāt negrozītu Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta 09.05.2011.
lēmumu „Par atteikumu vienreizējā pabalsta par jaundzimušo bērnu piešķiršanai”
(prot.Nr.10,§21).
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9.§
Par lietojuma tiesību nodibināšanu nekustamajam īpašumam Skolas ielā 3, Siguldā par
labu Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrībai „Cerību spārni”
Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja D.Indzere
Debatēs piedalās J.Odziņš
Siguldas novada Dome ir saņēmusi un izskatījusi biedrības „Bērnu un jauniešu ar
invaliditāti biedrība „Cerību spārni””, reģ.Nr.40008078885, valdes priekšsēdētājas Evas
Viļķinas 2011.gada 2.jūnija iesniegumu ar lūgumu rast iespēju nodot lietojumā bez atlīdzības
Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošā nekustama īpašuma Skolas ielā 3, Siguldā,
Siguldas novadā, daļu, kas ir daļa no būves ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2012 002 pēc
Telpu eksplikācijas plāna - ēkas pirmajā stāvā telpas Nr.30,31,32,33,34,35, 36, ēkas otrajā
stāvā telpas Nr.99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ar kopējo platību 241.8 m2 un
proporcionāli iznomātām telpām zemes gabala ar valsts kadastra apzīmējumu 8015 002 2012
daļu ar kopējo platību 13821 m2 , kas atrodas šādā adresē: Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas
novadā, nolūkā – organizēt un sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un
jauniešiem ar invaliditāti un bērniem no maznodrošinātām ģimenēm.
No biedrības „Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni””,
reģ.Nr.40008078885, 2011.gada 2.jūnija iesnieguma ar pievienotiem pielikumiem izriet, ka:
1. Ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2003.gada 10.decembra lēmumu biedrība
„Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni””, ar vienoto reģistrācijas
Nr.40008078885, adresi Peltēs, Institūta ielā 5A Siguldas pagastā ir ierakstīta
sabiedrisko organizāciju reģistrā, bet 2005.gada 19.septembrī biedrība tika ierakstīta
biedrību un nodibinājuma reģistrā un biedrībai izsniegta reģistrācijas apliecība Nr.B
003297.
2. No biedrības „Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni””,
reģ.Nr.40008078885, 2005.gada 19.jūlija statūtu 2.nodaļas apakšpunktiem izriet, ka
tās darbība ir vērsta uz sabiedrības grupas – ģimeņu, kurās ir bērni un jaunieši ar
invaliditāti tiesību un likumīgo interešu aizstāvību. Pozitīvas attieksmes veicināšanā
pret bērnu un jauniešu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā,.
3. Ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2005.gada 11.novembra lēmumu Nr.543
biedrībai „Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni”” ir piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
4. Civillikuma (turpmāk-CL) 1190.pants nosaka, ka lietojums ir kādam piešķirta tiesība
saņemt labumu no svešas lietas, to lietojot un dabūjot no tās augļus. Savukārt, CL
1191.pantā tiek uzsvērts, ka par lietojuma priekšmetu var būt visāda manta.
5. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 5.panta otro daļu pašvaldība var nodot mantu citai personai neparedzot par
to atlīdzību, gadījumā, ja šai personai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas
statuss.
6. No Siguldas novada pašvaldības grāmatvedības datiem, izriet, ka uz 17.06.2011.
Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma adresē: Skolas ielā 3,
Siguldā - zemes gabala ar valsts kadastra apzīmējumu 8015 002 2012 un kopējo
platību 1,3821 ha, bilances vērtība ir Ls 74495,00 (septiņdesmit četri tūkstoši četri
simti deviņdesmit pieci lati 00 santīmi) un būves ar kadastra apzīmējumu 8015 002
2012 002 un kopējo platību 13821m2 bilances vērtība ir Ls 177594,24 (viens simts
septiņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri lati 24 santīmi).
7. Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Siguldā nodošanas
nepieciešamība un lietderība biedrībai „Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība
„Cerību spārni”” bezatlīdzības lietojumā izpaužas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
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organizēšanā un sniegšanā bērniem un jauniešiem ar invaliditāti un bērniem no
maznodrošinātām ģimenēm Siguldas novada teritorijā, tādējādi veicinot sabiedrības
grupu – bērnu un jauniešu ar invaliditāti un bērnu no maznodrošinātām ģimenēm
integrāciju sabiedrībā, tiesību un interešu aizstāvības vajadzību un interešu
apmierināšanu.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un 15.pantu, Latvijas Republikas Civillikuma 1190.pantu, kā arī likuma „Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otro daļu
un 2011.gada 22.jūnija Siguldas novada Domes Finanšu komitejas sēdes atzinumu
(Prot.Nr.13,§11), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš,
M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis,
J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Nodibināt personālservitūtu - lietojuma tiesības, apgrūtinot nekustamo īpašumu Skolas ielā
3, Siguldā, Siguldas novadā, lietojumā nododot nekustama īpašuma daļu, pēc ēkas Telpu
eksplikācijas plāna pirmajā stāvā telpas Nr.30,31,32,33,34,35, 36, ēkas otrajā stāvā telpas
Nr.99,102, 103,104,105, 106, 107,108, 109 ar kopējo platību 241.8 m2 kas ir daļa no
būves ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2012 002 un proporcionāli iznomātām telpām
zemes gabala ar valsts kadastra apzīmējumu 8015 002 2012 daļu ar kopējo platību 13821
m2, Skolas ielā 3, Siguldā, par labu Siguldas biedrībai „Bērnu un jauniešu ar invaliditāti
biedrība „Cerību spārni””, reģ.Nr.40008078885, uz 10 (desmit) gadiem, sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanai un sniegšanai bērniem un jauniešiem ar
invaliditāti un bērniem no maznodrošinātām ģimenēm.
2. Apstiprināt Līguma projektu par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma-zemes gabala Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, daļu, kas ir daļa no būves
ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2012 002 pēc Telpu eksplikācijas plāna - ēkas pirmajā
stāvā telpas Nr.30,31,32,33,34,35, 36, ēkas otrajā stāvā telpas Nr. 99, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109 ar kopējo platību 241.8 m2 apgrūtināšanu ar lietojuma tiesību, par labu
biedrībai „Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni””.
10.§
Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Kancelejas vadītāja S.Marhele
Siguldas novada Dome izskatīja S.Š. 2011.gada 9.maija iesniegumu ar lūgumu anulēt
ziņas par G.G. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Izvērtējot Siguldas novada Domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākļus un, pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra Noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” otro punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Anulēt ziņas par G.G. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6,
Rīga, LV – 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapām.
11.§
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Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Kancelejas vadītāja S.Marhele
Siguldas novada Dome izskatīja S.Š. 2011.gada 9.maija iesniegumu ar lūgumu anulēt
ziņas par A.G. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Izvērtējot Siguldas novada Domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākļus un, pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra Noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” otro punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Anulēt ziņas par A.G. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6,
Rīga, LV – 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapām.
12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par N.G., nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par mājokli [adrese] un izvērtējot pašvaldības 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 2011.gada 22.jūnija
Siguldas novada Domes Finanšu komitejas sēdes atzinumu (Prot.Nr.13,§6), atklāti balsojot, ar
12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders,
J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Piedzīt no N.G., nekustamā īpašuma nodokļa parādu par mājokli [adrese] 25.78 Ls
apmērā, kavējuma naudu 1.86 Ls apmērā, kopā 27.64 Ls (divdesmit septiņi lati, 64 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.
13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par B.J., nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par ēkām [adrese] un izvērtējot pašvaldības 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,
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likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un 2011.gada 22.jūnija Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas sēdes atzinumu (Prot.Nr.13,§4), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Piedzīt no B.J., nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām [adrese] 1441,89 Ls
apmērā, kavējuma naudu 387,98 Ls apmērā, kopā 1829,87 Ls (viens tūkstotis astoņi simti
divdesmit deviņi lati, 87 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.
14.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par B.J., nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par zemi [adrese] un izvērtējot pašvaldības 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 2011.gada 22.jūnija Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas sēdes atzinumu (Prot.Nr.13,§3), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Piedzīt no B.J., nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi [adrese] 665.01 Ls
apmērā, kavējuma naudu 167.76 Ls apmērā, kopā 832.77 Ls (astoņi simti trīsdesmit divi lati,
77 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.
15.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par B.J., nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par zemi [adrese] un izvērtējot pašvaldības 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 2011.gada 22.jūnija Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas sēdes atzinumu (Prot.Nr.13,§5), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
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Piedzīt no B.J., nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi [adrese] 470,18 Ls
apmērā, kavējuma naudu 151,90 Ls apmērā, kopā 622,08 Ls (seši simti divdesmit divi lati, 08
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.
16.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par D.O., nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par zemi [adrese] un izvērtējot pašvaldības 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 2011.gada 22.jūnija Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas sēdes atzinumu (Prot.Nr.13,§2), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Piedzīt no D.O., nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi [adrese] 7.82 Ls
apmērā, kavējuma naudu 0.59 Ls apmērā, kopā 8.41 Ls (astoņi lati, 41 santīms) 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.
17.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par D.O.,, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par mājokli [adrese] un izvērtējot pašvaldības 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 2011.gada 22.jūnija
Siguldas novada Domes Finanšu komitejas sēdes atzinumu (Prot.Nr.13,§1), atklāti balsojot, ar
12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders,
J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Piedzīt no D.O., nekustamā īpašuma nodokļa parādu par mājokli [adrese] 25.53 Ls
apmērā, kavējuma naudu 1.72 Ls apmērā, kopā 27.25 Ls (divdesmit septiņi lati, 25 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.
18.§
Par Siguldas novada Jaunrades centra nolikuma apstiprināšanu
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Siguldas novada skolu reorganizācijas rezultātā ir radusies iespēja apvienot vienā ēkā
Skolas ielā 3 Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centra struktūrvienības, līdz ar
strukturālajām izmaiņām tiek mainīts arī Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centra
nosaukums ar mērķi paplašināt līdzšinējos izglītības iestādes mērķus un uzdevumus.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu,
4.punktu, 22.panta pirmo daļu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu un Izglītības un kultūras
komitejas 2011.gada 8.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.8,§1) atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Jaunrades centra nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikumu, kas
apstiprināts ar 17.03.2010. Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.6,§2).
19.§
Par Ņinas Balodes apstiprināšanu par Siguldas pilsētas vidusskolas direktori
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Saskaņā ar Siguldas novada domes 12.01.2011. lēmumu (prot.Nr.1,§9) „Par Siguldas
novada pašvaldības skolu tīkla pilnveidošanas pasākumiem” tiek veikta Siguldas
3.pamatskolas un Siguldas 2.vidusskolas reorganizācija, tās apvienojot un izveidojot Siguldas
pilsētas vidusskolu. Lai noteiktu, ar kuru no reorganizējamo skolu direktoriem tiks turpinātas
darba tiesiskās attiecības jaunizveidotajā skolā, saskaņā ar Siguldas novada domes
06.04.2011. lēmumu (prot.Nr.7,5.p.) tika izveidota Siguldas 3.pamatskolas un Siguldas
2.vidusskolas darbinieku izvērtēšanas komisija, kura veica darbinieku izvērtēšanu (protokols
Nr.1 no 12.05.2011.) un atzina, ka priekšrocības darba attiecību uzsākšanā ir Siguldas
3.pamatskolas direktorei Ņinai Balodei. Šis atzinums tika apstiprināts Izglītības un kultūras
komitejas sēdē 08.06.2011 (prot.Nr.1,9.p.).
Pamatojoties uz likuma „Izglītības likums” 17.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 9.punktu, un Izglītības
un kultūras komitejas 08.06.2011. sēdes atzinumu (prot.Nr.8,§2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Apstiprināt par Siguldas pilsētas vidusskolas direktori Ņinu Balodi.
20.§
Par zemes ierīcības projektu
Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
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Izskatot I.C., dzīvo [adrese] un I.L. dzīvo [adrese], 2011.gada 1.jūnija iesniegumu ar
lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai starp nekustamiem
īpašumiem ar adresi [adrese] 2. zemes vienības [..] un [adrese], Dome konstatē:
1) Saskaņā ar Siguldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.56 datiem, nekustamais
īpašums ar adresi [adrese] pieder I.L.
2) Saskaņā ar Valsts Zemes Dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
datiem, nekustamais īpašums ar adresi [adrese] sastāv no trīs zemes vienībām ar
kopējo platību 38.54 ha - pirmā zemes vienība [..] un platību 21.85 ha, otrā zemes
vienība [..] un platību 2.93 ha, trešā zemes vienība [..] un platību 9.8 ha. Veicot
kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta. Uz otrās zemes
vienības atrodas vienstāva koka dzīvojamā ēka ar četrām palīgceltnēm.
3) Saskaņā ar Siguldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000112208 datiem,
nekustamais īpašums ar adresi [adrese] pieder I.C. Nekustamais īpašums sastāv no
zemes vienības ar kopējo platību 0.6128 ha Uz zemes vienības atrodas palīgēka –
pirts.
4) Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 1.punktu, zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību robežu pārkārtošanai. Šī likuma 7.pants nosaka, ka
Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
5) Saskaņā ar 2009.gada 2.septembra Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.12
„Par Siguldas novada teritorijas plānojumu”, daļas „Siguldas novada teritorijas
plānojums 2008. - 2020. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” (prot.Nr.20,§2) grafisko daļu šo zemes vienības plānotā (atļautā)
izmantošana ir vēsturiskā lauku sēta pilsētvidē (DzLs), pilsētas koptās zaļumvietas/
zaļumu teritorija (ZP) un mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM-8). Noteikumu „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2008. - 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 368.6.1.punkts nosaka, ka vēsturiskā lauku sēta
pilsētvidē (DzLs) teritorijā zemes vienības nav dalāmas, izņemot gadījumus, ja atdaļa
ar mērķi pievienot vai apvienot zemes vienības. Noteikumu 369.8.8.punkts nosaka, ka
ar DzM-8 apzīmētajā apbūves teritorijā no jauna veidojamas zemes vienības
minimālais platums ir 2500 m2.
6) Saskaņā ar 2011.gada 12.aprīļa MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 12. un 12.4.punktu, pašvaldība var noteikt ierīcības projekta
izstrādei papildu nosacījumus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam.
Robežu pārkārtošanai papildus nosacījumi nav nepieciešami.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7. pantu, 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11. un 11.1.5.punktu un Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par
Siguldas novada teritorijas plānojumu”, daļas „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2008. 2020.gadam grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20,§2)
368.6.1. un 369.8.8. punktu un Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada 15.jūnija atzinumu
(protokols Nr.9,§7), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina,
V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs,
J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai starp nekustamo
īpašumu ar adresi [adrese] 2. zemes vienību [..] un nekustamo īpašumu ar adresi
[adrese]. Robežu pārkārtošanu veikt atbilstoši iesniegumā minētajam robežu
pārkārtošanas priekšlikumam - no nekustamā īpašuma [adrese] 2.zemes vienības
atdalot 2122 m2 un pievienojot tos nekustamam īpašumam [adrese].
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Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010 ).
21.§
Par zemes ierīcības projektu
Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot K.A.I., adrese [adrese], pilnvarotās personas SIA„Ibiza” (reģ.Nr.40003554989,
juridiskā adrese Teteru iela 13, Rīga) valdes locekļa M.M. 2011.gada 23.maija iesniegumu
(17.05.2011.gada Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāra Initas Kalniņas izsniegta Pilnvara
iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.2816) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanai [..], Dome konstatē:
1) Saskaņā ar Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.356 datiem, nekustamais
īpašums [adrese] pieder K.A.I. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības
ar kopējo platību 39.8 ha. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība
var tikt precizēta
2) Pilnvarotā persona lūdz nodalīt no nekustamā īpašuma [adrese], zemes vienību 13.5 ha
platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc zemes gabala uzmērīšanas dabā), jauna
nekustamā īpašuma izveidošanai.
3) Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 1 punktu, zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību robežu pārkārtošanai. Šī likuma 7.pants nosaka, ka
Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
4) Saskaņā ar 2009.gada 2.septembra Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.12
„Par Siguldas novada teritorijas plānojumu”, daļu „Allažu pagasta teritorijas
plānojuma 2008. - 2020.gadam grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem” (prot.Nr.20,§2), šī īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir
lauksaimniecības teritorijas (DL) uz mežs (DM). Noteikumu „Allažu pagasta
teritorijas plānojuma 2008. - 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” 10.1.9.punkts nosaka, ka meliorētās lauksaimniecības zemēs
zemes gabali nav dalāmi mazākos kā 2.0 ha, arī gadījumos, ja zeme netiek apbūvēta.
Šo Noteikumu Šo noteikumu 10.1.7.punkts nosaka, ka zemes gabala minimālais
platums lauksaimniecības teritorijā zemesgabaliem ar platību 5-10 ha – 100 m, ar
platību 20 ha un vairāk - 200 m.
5) Saskaņā ar 2011.gada 12.aprīļa MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 12. un 12.4.punktu, pašvaldība var noteikt ierīcības projekta
izstrādei papildu nosacījumus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11. un 11.1.5.punktu un Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par
Siguldas novada teritorijas plānojumu”, daļas „Allažu pagasta teritorijas plānojuma 2008. 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20,§2)
10.1.7. un 10.1.9.punktu, Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada 15.jūnija atzinumu
(protokols Nr.9,§5), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina,
V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs,
J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese],
sadalīšanai, atdalot meža zemi 13.5 ha platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies
pēc zemes gabala uzmērīšanas dabā) no lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010 ).
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22.§
Par zemes ierīcības projektu
Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot A.C., dzīvo [adrese] un A.Z., dzīvo [adrese], 2011.gada 6.jūnija iesniegumu ar
lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai starp nekustamiem
īpašumiem ar adresi [adrese] un [adrese] 2.zemes vienību [..], dome konstatē:
1) Saskaņā ar Siguldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000232548 datiem,
nekustamais īpašums ar adresi [adrese] pieder A.C. Nekustamais īpašums sastāv no
zemes vienības ar kopējo platību 0.4574 ha.
2) Saskaņā ar Siguldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 778 datiem, nekustamais
īpašums ar adresi [adrese] pieder A.Z. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes
vienībām. Pirmā zemes vienība [..] un platību 0.1723 ha un otrā zemes vienība [..] un
platību 1.888 ha Uz pirmās zemes vienības atrodas dzīvojamā ēka.
3) Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 1.punktu, zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību robežu pārkārtošanai. Šī likuma 7.pants nosaka, ka
Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
4) No nekustamā īpašuma [adrese], paredzēts atdalīt zemes vienību, gar īpašuma ar
adresi [adrese], robežu, 4m platumā, kopejā atdalāmā zemes vienības platība ir 825
m², vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pie robežu uzmērīšanas dabā.
5) Saskaņā ar 2009.gada 2.septembra Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.12
„Par Siguldas novada teritorijas plānojumu”, daļas „Siguldas novada teritorijas
plānojums 2008. - 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” (prot.Nr.20,§2) grafisko daļu nekustamā īpašuma [adrese] plānotā (atļautā)
izmantošana ir sabiedrisko un komerciestāžu apbūves teritorija (PSK). Nekustamā
īpašuma [adrese] plānotā (atļautā) izmantošana ir mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorija (DzM-9). Noteikumu 369.7.1.punkts nosaka, ka mazstāvu dzīvojamā apbūvē
no jauna veidojamas zemes vienības minimālais lielums ir 1200 m2. Šo noteikumu
371.7.1. punkts nosaka, ka jebkurai atļautajai publiskajai apbūvei jāparedz tāda
minimālā zemes vienība, kas nodrošina normatīvo aktu prasību un šo Noteikumu
prasību par konkrētās teritorijas apbūves rādītājiem un autostāvvietām izpildi.
6) Saskaņā ar 2011.gada 12.aprīļa MK noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 12. un 12.4.punktu, pašvaldība var noteikt ierīcības projekta
izstrādei papildu nosacījumus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7. pantu, 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11. un 11.1.5. punktu un Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par
Siguldas novada teritorijas plānojumu”, daļas „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2008. 2020. gadam grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20,§2)
369.7.1. un 371.7.1.punktu un Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada 15.jūnija atzinumu
(protokols Nr.9,§6), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina,
V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs,
J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai starp nekustamo
īpašumu ar adresi [adrese] un nekustamā īpašuma ar adresi [adrese] 2.(otro) zemes
vienību, [..].
2. Robežu pārkārtošanu veikt atbilstoši iesniegumā minētajam robežu pārkārtošanas
priekšlikumam - no nekustamā īpašuma [adrese] 2.(otrās) zemes vienības atdalot 825

18

m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pie robežu uzmērīšanas dabā) un pievienojot tos
nekustamam īpašumam [adrese].
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010).
23.§
Par apsaimniekošanas parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem
Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatījusi SIA „Augusta nams” 2011.gada 5.maija iesniegumu Nr.1-101/2011 par
parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļos, kas izveidojušies laika posmā no 2009.gada 21.jūlija
līdz 2011.gada 1.martam, Dome konstatē, ka:
1. Ir izveidojušies parādi par apsaimniekošanas izdevumiem (apsaimniekošana,
atkritumu izvešana, ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana) 2009.gada
21.jūlija līdz 2011.gada 1.martam saskaņā ar apsaimniekotāja SIA „Augusta
nams” aprēķiniem šādos Siguldas novada domei valdījumā atrodošos dzīvokļos:
1.1. Birzes iela 3, [..], Allažu pagastā – LVL 721,94 (pamatparāds LVL 468,83 +
līgumsods LVL 253,12);
1.2. Zaļkalna iela 9, [..], Allažu pagastā – LVL 997,96 (pamatparāds LVL 653,87
+ līgumsods LVL 344,09
1.3. Zaļkalna iela 9, [..], Allažu pagastā – LVL 1154,23 (pamatparāds LVL 783,97
+ līgumsods LVL 370,26
2. Dzīvokļu īpašumi atrodas Siguldas novada domes tiesiskajā valdījumā :
2.1.Zaļkalna iela 9, [..], Allažu pagastā ar kadastra numuru 8042 0040209001003
saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem un
2008.gada 2.jūlija Aktu par valsts dzīvojamās mājas Rīgas rajons, Allažu
pagasts, Allaži, Zaļkalna iela 9 (kadastra Nr.80420040209).
2.2.Zaļkalna iela 9, [..], Allažu pagastā ar kadastra numuru 8042 0040209001004
saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem un
2008.gada 2.jūlija Aktu par valsts dzīvojamās mājas Rīgas rajons, Allažu
pagasts, Allaži, Zaļkalna iela 9 (kadastra Nr.80420040209).
2.3.Birzes iela 3, [..], Allažu pagastā ar kadastra numuru 80420040196001009
saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem un
Pieņemšanas nodošanas aktu starp SIA „Allaži” un Allažu pagasta padomi.
3. Minētie dzīvokļi nav privatizēti, dzīvokļu īrnieki regulāri nemaksā maksājumus
par sabiedriskajiem pakalpojumiem. Dzīvokļu īrniekiem SIA „Augusta nams” un
Siguldas novada Dome nosūtīja brīdinājumus par parāda nomaksu (2011.gada
5.maija Zaļkalna iela 9. [..]. Zaļkalna iela 9, [..] īrniekiem, 2011.gada 3.maija
Birzes iela 3, [..] īrniekam. Īrnieki uz brīdinājumiem nereaģēja, izņemot Zaļkalna
iela 9, [..] īrnieku, kas sastādīja vienošanos par parāda samaksu pa daļām, bet jau
pirmajā termiņā 15.06.2011.maksājumus nav veicis.
4. Siguldas novada dome, ka dzīvokļu tiesiskais valdītājs nav parakstījusi līgumu par
dzīvojamas mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu, tādejādi pielīgto līgumsodu
0,2% no kopējā parāda summas par katru nokavēto dienu neatlīdzinās
apsaimniekotājam.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par dzīvokļu īpašumu” 12.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Siguldas novada Domes
Finanšu komitejas 2011.gada 8.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.11,§10), Dome nolemj:
1. Nomaksāt izveidojušos pamatparādus par saņemtajiem apsaimniekošanas
pakalpojumiem Siguldas novada Domei piederošajiem dzīvokļiem 468,83+
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653,87+783,97=1906.67 Ls (viens tūkstotis deviņi simti seši lati un 67 santīmi)
apmērā.
2. Līdzekļus paredzēt no Siguldas novada pašvaldības 2011.gada budžetā
neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem.
3. Juridiskai pārvaldei uzsākt parādu piedziņas procesu no minēto dzīvokļu īrniekiem
un izvērtēt prasības celšanas iespējas par to personu izlikšanu no dzīvojamām
telpām, kuras ilgstoši neveic maksājumus.
24.§
Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa AUDI 80,
reģ.Nr.FG8130 izsoles noteikumu projektu
Siguldas novada Domes atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas 2011.gada 26.maija sēdes protokola Nr.5,§1 lēmumu, Siguldas novada domes
2011.gada 8.jūnija lēmumu (prot.Nr.11,§3) ‘’Par pašvaldībai piederošās kustamo mantu –
automašīnu Audi 80, Ford Transit, Renault Master un KIA Sportage atsavināšanu’’ un
saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta pirmo daļu,
10.panta pirmo un otro daļu, 13.pantu un 2011.gada 22.jūnija Siguldas novada Domes
Finanšu komitejas sēdes atzinumu (Prot.Nr.13,§8), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers,
L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons,
J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes kustamās mantas- transporta līdzekļa Audi 80,
reģ.Nr.FG 8130, izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijai veikt izsoles procedūru.
25.§
Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa KIA Sportage,
reģ.Nr.GL691 izsoles noteikumu projektu
Siguldas novada Domes atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas 2011.gada 26.maija sēdes protokola Nr.5,§1 lēmumu, Siguldas novada domes
2011.gada 8.jūnija lēmumu (prot.Nr.11,§3) „Par pašvaldībai piederošās kustamo mantu –
automašīnu Audi 80, Ford Transit, Renault Master un KIA Sportage atsavināšanu’’ un
saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta pirmo daļu,
10.panta pirmo un otro daļu, 13.pantu un 2011.gada 22.jūnija Siguldas novada Domes
Finanšu komitejas sēdes atzinumu (Prot.Nr.13,§9), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers,
L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons,
J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes kustamās mantas- transporta līdzekļa KIA
Sportage, reģ.Nr.GL 691, izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijai veikt izsoles procedūru.
26.§
Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa FORD TRANSIT,
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reģ.Nr.HD7594 izsoles noteikumu projektu
Siguldas novada Domes atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas 2011.gada 26.maija sēdes protokola Nr.5,§1 lēmumu, Siguldas novada Domes
2011.gada 8.jūnija lēmumu (prot.Nr.11,§3) ‘’Par pašvaldībai piederošās kustamo mantu –
automašīnu Audi 80, Ford Transit, Renault Master un KIA Sportage atsavināšanu’’ un
saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta pirmo daļu,
10.panta pirmo un otro daļu, 13.pantu un 2011.gada 22.jūnija Siguldas novada Domes
Finanšu komitejas sēdes atzinumu (Prot.Nr.13,§10), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes kustamās mantas - transporta līdzekļa Ford
Transit, reģ.Nr. HD 7594, izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijai veikt izsoles procedūru.
27.§
Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa Renault Master,
reģ.Nr.EP6258, izsoles noteikumu projektu
Siguldas novada Domes atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas 2011.gada 26.maija sēdes protokola Nr.5,§1 lēmumu, Siguldas novada Domes
2011.gada 8.jūnija lēmumu (prot.Nr.11,§3) ‘’Par pašvaldībai piederošās kustamo mantu –
automašīnu Audi 80, Ford Transit, Renault Master un KIA Sportage atsavināšanu’’ un
saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta pirmo daļu,
10.panta pirmo un otro daļu, 13.pantu un 2011.gada 22.jūnija Siguldas novada Domes
Finanšu komitejas sēdes atzinumu (Prot.Nr.13,§7), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers,
L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons,
J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes kustamās manta - transporta līdzekļa Renault
Master, reģ.Nr.EP 6258, izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijai veikt izsoles procedūru.
28.§
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja N.Balode
Izskatot I.T., 2011.gada 8.februāra iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu, Dome konstatē:
1. 2006.gada 21.jūnijā dzīvoklis [..], Pils ielā 16 C, Siguldā, izīrēts S.T.
2. Minētajā dzīvoklī saskaņā ar noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu, no 2006.gada
21.jūnija līdz šim brīdim, dzīvoja un bija pierakstīts I.T.
3. 2011.gada 16.februārī S.T. ir mirusi. Miršanas akts Nr.23, reģistrēts 2011.gada
16.februārī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā.
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Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu īrnieka nāves
gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot īres līguma nosacījumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
14.panta ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām „ 21.panta pirmā daļas 27.punktu, Dzīvokļu
komisijas 2011.gada 15.jūnija sēdes protokolu Nr.5 un Sociālās palīdzības komitejas
2011.gada 18.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.5,§4), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Noslēgt īres līgumu par pašvaldības dzīvokļa [..], Pils ielā 16 C Siguldā, īri ar I.T.,
uz nenoteiktu laiku.
2. Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļai sagatavot īres līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā 6,
LV-1010) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
29.§
Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja N.Balode
Siguldas novada Dome ir izskatījusi R.B., deklarētā dzīves vieta [adrese], iesniegumu
par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai un izvērtējot Siguldas
novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz
2010.gada 29.decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Personu, kurām nepieciešama
Pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības
sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 3. un 16.4.punktiem, Dzīvokļu komisijas 2011.gada
26.maija sēdes protokolu Nr.5 un Sociālās komitejas 2011.gada 15.jūnija sēdes atzinumiem
(prot.Nr.6,§2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš,
M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis,
J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Reģistrēt palīdzības reģistrā
nodrošinājuma grupā R.B.

dzīvokļa

jautājuma

risināšanai

vispārējā

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā , Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr.1.
30.§
Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja N.Balode
Siguldas novada Dome ir izskatījusi I.B., deklarētā dzīves vieta [adrese], iesniegumu
par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai un izvērtējot Siguldas
novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz
2010.gada 29.decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Personu, kurām nepieciešama
Pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības
sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 3. un 16.4.punktiem, Dzīvokļu komisijas 2011.gada
26.maija sēdes protokolu Nr.5 un Sociālās komitejas 2011.gada 15.jūnija sēdes atzinumiem
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(prot.Nr.6,§2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš,
M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis,
J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Reģistrēt palīdzības reģistrā
nodrošinājuma grupā I.B.

dzīvokļa

jautājuma

risināšanai

vispārējā

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā , Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr. 1.
31.§
Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja N.Balode
Siguldas novada Dome ir izskatījusi J.I., deklarētā dzīves vieta [adrese], iesniegumu
par uzņemšanu dzīvokļa uzskaites rindā un izvērtējot Siguldas novada domes rīcībā esošo
informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz Siguldas novada domes 2011. gada
29. decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Personu, kurām nepieciešama pašvaldības
palīdzība jautājuma risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība”
(prot.Nr.27,§11) 3. un 16.4.punktiem, Dzīvokļu komisijas 2011.gada 26. maija sēdes
protokolu Nr.5 un Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 15. jūnija sēdes atzinumu (prot.
Nr.6,§2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš,
M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis,
J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Reģistrēt palīdzības reģistrā
nodrošinājuma grupā J.I.

dzīvokļa

jautājuma

risināšanai

vispārējā

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 reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja N.Balode
Siguldas novada Dome ir izskatījusi D.O., deklarētā dzīves vieta [adrese], iesniegumu
par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai un izvērtējot Siguldas
novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz
2010.gada 29.decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Personu, kurām nepieciešama
Pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības
sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 3. un 16.4.punktiem, Dzīvokļu komisijas 2011.gada
26.maija sēdes protokolu Nr. 5 un Sociālās komitejas 2011.gada 15.jūnijā sēdes atzinumiem
(prot.Nr.6,§2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš,
M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis,
J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Reģistrēt palīdzības reģistrā
nodrošinājuma grupā D.O.

dzīvokļa

jautājuma

risināšanai

vispārējā
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā , Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr. 1.
33.§
Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja N.Balode
Siguldas novada Dome ir izskatījusi M.S., deklarētā dzīves vieta [adrese], iesniegumu
par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai un izvērtējot Siguldas
novada Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz
2010.gada 29.decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Personu, kurām nepieciešama
Pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības
sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 3. un 16.4.punktiem, Dzīvokļu komisijas 2011.gada
26.maija sēdes protokolu Nr.5 un Sociālās komitejas 2011.gada 15. jūnija sēdes atzinumiem
(prot.Nr.6,§2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš,
M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis,
J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Reģistrēt palīdzības reģistrā
nodrošinājuma grupā M.S.

dzīvokļa

jautājuma

risināšanai

vispārējā

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā , Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr. 1.
34.§
Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja N.Balode
Siguldas novada Dome ir izskatījusi L.Z., deklarētā dzīves vieta [adrese], iesniegumu
par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai un izvērtējot Siguldas
novada Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz
2010.gada 29.decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Personu, kurām nepieciešama
Pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības
sniegšanas kārtība” (prot.Nr.27,§11) 3. un 16.4.punktiem, Dzīvokļu komisijas 2011.gada
26.maija sēdes protokolu Nr.5 un Sociālās komitejas 2011.gada 15.jūnija sēdes atzinumiem
(prot.Nr.6,§2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš,
M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis,
J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Reģistrēt palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai vispārējā
nodrošinājuma grupā L.Z.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā , Antonijas ielā
16) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr. 1.
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35.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja N.Balode
Siguldas novada dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa [..], 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,
15.3.punktu un Dzīvokļu komisijas 2011.gada 26.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5) un
Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada 15.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.6,§2), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks,
Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli [..], Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību 33.6 m²
R.S.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp R.S. un Siguldas
novada Domi par dzīvojamo telpu [..], Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar dzīvojamo
platību 33.6 m², īri.
3. R.S. ievietoties dzīvoklī viena mēneša laikā no pašvaldības paziņojuma
saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis [..], 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.
36.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja N.Balode
Siguldas novada Dome ir izskatījusi Dzīvokļu komisijas un Sociālās palīdzības
komitejas lēmumu par pašvaldības dzīvokļa [..], Dzērveņu ielā 5, Siguldā izīrēšanu.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.panta pirmo daļu,
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), 12.punktu un Dzīvokļu komisijas
2011.gada 26.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5) un Sociālās palīdzības komitejas 2011.gada
15.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.6,§2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers,
L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons,
J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvokli [..], Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar kopējo dzīvojamo platību 54.1 m²
N.Ž.

25

2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp N.Ž. un Siguldas
novada Domi par dzīvojamo telpu [..], Dzērveņu ielā 5, Siguldā, ar dzīvojamo
platību 54.1 m², īri.
3. N.Ž. ar visām no viņas atkarīgajām personām ievietoties dzīvoklī viena mēneša
laikā no pašvaldības paziņojuma saņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka dzīvoklis [..], 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.
37.§
Par politiski represētās personas apliecības izsniegšanu [..]
Politiski represēto personu statusa noteikšanas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieka
statusa noteikšanas un nelikumīgi represēto personu mantisko jautājumu kārtošanas komisijas
priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi P.S., dzīvo – [adrese], iesniegumu ar lūgumu par politiski represētās personas
apliecības maiņu atbilstoši jaunajam paraugam, Dome konstatē:
1. 1994.gada 10.oktobrī Rīgas rajona padome izsniegusi P.S. politiski represētās
personas apliecību Nr.2599. Kā apliecības izsniegšanas pamatojums norādīta
1990.gada 14.jūlijā izdota Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas izziņa par
reabilitāciju Nr.3/7 – 3491. Apliecība izsniegta pamatojoties uz tajā laikā spēkā esošā
likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu" 2.pantu.
2. 26.10.1996. stājušies spēkā 22.10.1996. MK noteikumi Nr.408 "Noteikumi par
politiski represēto personu uzskaiti, politiski represēto personu apliecību izsniegšanu
un minēto apliecību uzskaiti", kuru 1.pielikums nosaka pašreiz izmantojamās politiski
represēto apliecības formu.
3. 22.10.1996. MK noteikumu Nr.408 "Noteikumi par politiski represēto personu
uzskaiti, politiski represēto personu apliecību izsniegšanu un minēto apliecību
uzskaiti" 16.punkts nosaka, ka politiski represēto personu apliecības atkārtoti izsniedz
pašvaldība.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, 22.10.1996. MK noteikumu Nr.408 "Noteikumi par politiski
represēto personu uzskaiti, politiski represēto personu apliecību izsniegšanu un minēto
apliecību uzskaiti" 16.punktu, 21.06.2011. Politiski represēto personu statusa noteikšanas,
nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas un nelikumīgi represēto personu
mantisko jautājumu kārtošanas komisijas atzinumu (prot.Nr.2,§1), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins,
A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Izsniegt atkārtoti politiski represētās personas apliecību P.S., deklarētās dzīvesvietas
adrese – [adrese].
38.§
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Par līdzekļu piešķiršanu no neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem
Eiropas kultūras galvaspilsētas un novada svētku pasākumiem
Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Debatēs piedalās V.Bērziņš un J.Borīte
Izskatījusi Siguldas novada Domes Kultūras pārvaldes vadītājas Jolantas Borītes
iesniegto izdevumu tāmi Vasaras saulgriežu Siguldā rīkošanai 2011.gada 21.jūnijā, Dome
konstatē:
Pašvaldības atbalsts Vasaras saulgriežu svētku Turaidā rīkošanai 1940 Ls apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 6.punktu, un saskaņā 2011.gada 22.jūnija Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas sēdes atzinumu (Prot.Nr.13,§13), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers,
L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks, Ē.Čoders, J.Kiršteins, A.Jakobsons,
J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirt līdzekļus Vasaras saulgriežu svētku Turaidā rīkošanai 1940 Ls apmērā. no
Siguldas novada pašvaldības 2011.gada budžetā neparedzētiem gadījumiem
paredzētajiem līdzekļiem:
Izdevumu pozīcija
1.1. Pūtelis un pasākuma noformējums
1.2. Rīgas danču klubs
1.3. Apdrošināšana,
tipogrāfija,
pasākuma sadaļu vadīšana
1.4. Honorārs Auļi
1.5. Reklāma (vide, žurnāls Ieva )
1.6. KOPĀ:

Summa Ls
500
200
300
820
120
1940 Ls

39.§
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
Izpilddirektore I.Zīle
Debatēs piedalās J.Odziņš un J.Borīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, Siguldas novada Domes
Izglītības un kultūras komitejas 2011.gada 22.jūnija atzinumu (Prot.Nr.9,§3), un saskaņā ar
Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2011.gada 22.jūnija atzinumu (Prot.Nr.13,§15),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, E.Viļķina, V.Bērziņš, M.Malcenieks,
Ē.Čoders, A.Jakobsons, J.Odziņš, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Borīte), pret – nav, atturas – 1
(J.Kiršteins), Dome nolemj:
1. 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:
1.1.

Iekļaut personāla sarakstā struktūrvienībā Izglītības pārvalde 13¹.punktu amatu Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks - amatalga Ls 803,- , slodze - 1,
27

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

amatalga atbilstoši slodzei Ls 803,-, amata kods 1213 23 01, finansējums
9811;
Papildināt personāla sarakstā struktūrvienībā Attīstības pārvalde, Īpašumu
nodaļa 46.punktu, amats - traktorists, ar skaitli „1,796” ailē Stundas likme Ls/h,
izslēgt no ailēm Amatalga Ls un Amatalga atbilstoši slodzei skaitli „302”,
izslēgt no ailes Slodze skaitli „1”;
Papildināt personāla sarakstā struktūrvienībā Attīstības pārvalde, Īpašumu
nodaļa 47.punktu, amats - strādnieks, ar skaitli „2,08” ailē Stundas likme Ls/h,
izslēgt no ailēm Amatalga Ls un Amatalga atbilstoši slodzei skaitli „350”,
izslēgt no ailes Slodze skaitli „1”;
Papildināt personāla sarakstā struktūrvienībā Attīstības pārvalde, Īpašumu
nodaļa 48.punktu, amats - strādnieks, ar skaitli „1,796” ailē Stundas likme Ls/h,
izslēgt no ailēm Amatalga Ls un Amatalga atbilstoši slodzei skaitli „302”,
izslēgt no ailes Slodze skaitli „1”;
Papildināt personāla sarakstā struktūrvienībā Attīstības pārvalde, Īpašumu
nodaļa 49.punktu, amats – strādnieks, ar skaitli „1,93” ailē Stundas likme Ls/h,
izslēgt no ailēm Amatalga Ls un Amatalga atbilstoši slodzei skaitli „326”,
izslēgt no ailes Slodze skaitli „1”.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 13.15
Nākošā kārtējā Finanšu komitejas sēde 2011.gada 6.jūlijā.
Nākošā kārtējā domes sēde 2011.gada 6.jūlijā.

Sēdi vadīja:
Protokolēja:

(personiskais paraksts)

(personiskais paraksts)

Jānis Zilvers

Simona Marhele
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