SIGULDAS NOVADA DOMES
sēdes protokols
2011.gada 21.septembrī

Siguldā

Nr.18

Sēdes darba kārtība:
1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Siguldas novada
pašvaldības budžetu 2011.gadam”.
2. Par telpu iznomāšanu biedrībai „Siguldas Tehnoloģiju tornis”.
3. Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītājiem.
4. Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta Siguldas sporta
skolas direktoram un Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” direktoram.
5. Par nolikuma „Siguldas novada interešu izglītības programmu
izvērtēšanas
un
mērķdotācijas
sadales
komisijas
nolikums”
apstiprināšanu.
6. Par maksu interešu izglītības pulciņos Siguldas novada Jaunrades centrā.
7. Par izsoles objekta - kustamās mantas RENAULT MEGANE, reģ.Nr. EB
3564, izsoles rezultātu un atsavināšanas procesa pabeigšanas
apstiprināšanu.
8. Par saistošo noteikumu „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
Siguldas novada teritorijā ” apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā [..].
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā [..].
11. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
12. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
13. Par atteikumu par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
14. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
15. Par atteikumu par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
16. Par atteikumu par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
17. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
18. Par īpašuma sadalīšanu.
19. Par ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamo platību.
20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu.

Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus sēdes
darba kārtībā iekļaut trīs papildjautājumus „Par iecelšanu amatā”, „Kārtība, kādā
sadala 2011.gada 4 mēnešiem (septembris – decembris) piešķirto valsts budžeta
mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības un privātajām izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un „Par iesnieguma izskatīšanu”.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs,
A.Jakobsons, U.Mitrevics, J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
sēdes darba kārtībā iekļaut 3 papildjautājumus:
21. Par iecelšanu amatā.
22. Kārtība, kādā sadala 2011.gada 4 mēnešiem (septembris – decembris)
piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības un
privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas
novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
23. Par iesnieguma izskatīšanu.
Sēdi vada:
Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās: domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers
Deputāti: Verners Bērziņš, Jolanta Borīte, Ēriks Čoders, Dainis Dukurs, Aivars
Jakobsons, Jānis Odziņš, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina, Andris Zaviļeiskis, Guntars
Zvejnieks
Nepiedalās:
Māris Malcenieks, Līga Sausiņa – darba apstākļu dēļ, Jānis Kiršteins - atvaļinājumā
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Inese Zīle, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, Būvveldes vadītāja
Rudīte Bete, ekonomiste Anita Strautmane, galvenās grāmatvedes Aija Ozoliņa,
juriste Elīna Grobiņa, Attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Iedzīvotāju reģistra
speciāliste Signe Turauska, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Tūrisma
pārvaldes vadītāja Laura Konstante
Piedalās:
Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs; PII
„Ābelīte” vadītāja Kristīne Medne

Protokolē: Kancelejas vadītājas vietniece Aiva Šūmane
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.10

1.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos
„Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”
Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu un pamatojoties uz LR likumu „Par
pašvaldību budžetiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.p.1.daļas 2.punktu, saskaņā
ar Finanšu komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.18, §1), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs, A.Jakobsons,
U.Mitrevics, J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu Nr.12 „Par grozījumiem
saistošajos noteikumos „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2011.gadam”” projektu.
2. Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
2.§
Par telpu iznomāšanu biedrībai „Siguldas Tehnoloģiju tornis”
Juridiskās pārvaldes juriste E.Grobiņa
Ir izskatīts biedrības „Siguldas Tehnoloģijas tornis”, reģ.Nr.40008181848,
juridiskā adrese Pils iela 16-1, Sigulda, Siguldas novads, valdes priekšsēdētājas
Anitas Isajevas iesniegums par Siguldas novada pašvaldībai piederošo telpu Siguldas
Jaunrades centrā, kas atrodas Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu,
kur izveidot jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu ar robottehnikas un tehnoloģiju
uzstādīšanu, interešu izglītības nodrošināšanai.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta 14.daļas a) apakšpunktu, 2009.gada 1.jūlija saistošo
noteikumu Nr.7 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot.Nr.16,§1) 82.punktu,
2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” (prot. Nr.30, 10.§) 4.punkta 4.4.daļu, 56., 57.
un 78.punktu, Finanšu komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.18,
§2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs,
A.Jakobsons, U.Mitrevics, J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Iznomāt biedrībai „Siguldas Tehnoloģijas tornis”, reģ.Nr. 40008181848,
juridiskā adrese Pils iela 16-1, Sigulda, Siguldas novads, telpas (telpa Nr.126 49.8 m2 platībā, telpa Nr.127- 49.6 m2 platībā, telpa Nr. 128 – 3.3 m2 platībā,

telpa Nr.129 - 5.5 m2 platībā, telpa Nr.130 – 4.4 m2 platībā, telpa Nr.131- 2.9
m2 platībā) ar kopējo platību 115.5 m2, kas atrodas Siguldas novada Jaunrades
centrā, Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
2. Noteikt telpu nomas līguma termiņu – 7 gadi.
3. Noteikt nomas maksu Ls 0.23 (bez PVN) par vienu kvadrātmetru mēnesī par
telpām 115.5 m2 platībā. Nomas maksā ir iekļauti komunālie maksājumi.
Nomnieks var segt nomas maksu ar ieguldījumu iznomāto telpu remontā
saskaņā ar akceptētu izmaksu tāmi.
4. Par līguma izpildi atbildīgo noteikt Izglītības pārvaldes vadītāju M.Bruģi.

3.§
Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītājiem
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 5. un 6.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 13.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2011.gada
21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.12, §8) un Finanšu komitejas 2011.gada
21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.18, §3), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs, A.Jakobsons, U.Mitrevics, J.Odziņš,
J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
1. Noteikt Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām
sekojošas algu likmes no pašvaldības budžeta no 2011.gada 1.septembra līdz
2011.gada 31.decembrim:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

PII „Ābelīte”
PII „Saulīte”
PII „Pīlādzītis”
PII „Ieviņa”

Kristīne Medne
Anda Timermane
Aiva Butevica
Maira Gavare

Ls 608
Ls 589
Ls 572
Ls 572

2. Noteikt samaksu par papildus programmas (pirmskolas izglītības programma)
īstenošanu no pašvaldības budžeta no 2011.gada 1.septembra līdz 2011.gada
31.decembrim Allažu pamatskolas direktorei Sandrai Tukišai Ls 100,00 mēnesī.
3. Noteikt samaksu par papildus programmas (pirmskolas izglītības programma)
īstenošanu no pašvaldības budžeta no 2011.gada 1.septembra līdz 2011.gada
31.decembrim Mores pamatskolas direktorei Gundegai Pētersonei Ls 37,00
mēnesī.

4.§
Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta Siguldas sporta skolas
direktoram un Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” direktoram
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 5. un 7.punktu, Izglītības un kultūras
komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.12, §9) un Finanšu
komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.18, §4), atklāti balsojot, ar
11 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs, A.Jakobsons, U.Mitrevics,
J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav,
G.Zvejnieks balsošanā nepiedalās, Dome nolemj:
Siguldas Mākslu skolas „Baltais flīģelis” direktoram Guntaram Zvejniekam no
2011.gada 1.septembra līdz 2011.gada 31.decembrim noteikt algas likmi Ls 688,00
mēnesī no pašvaldības budžeta.
Siguldas sporta skolas direktoram Aivaram Fridrihsonam no 2011.gada 1.septembra
līdz 2011.gada 31.decembrim noteikt algas likmi Ls 589,00 mēnesī no pašvaldības
budžeta.
5.§
Par nolikuma „Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisijas nolikums” apstiprināšanu
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Izskatījusi Izglītības un kultūras komitejas 2011.gada 24.augusta sēdes atzinumu
(prot.Nr.11, §1), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders,
D.Dukurs, A.Jakobsons, U.Mitrevics, J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo Domes sēdi.
6.§
Par maksu interešu izglītības pulciņos
Siguldas novada Jaunrades centrā
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Izglītības likuma 59.panta ceturtās
daļas 2.punktu, 60. panta 7.daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta
noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, Siguldas
novada Jaunrades centra nolikuma 10.4.punktu, Izglītības un kultūras komitejas
2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.12, §3), Finanšu komitejas
2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.18, §5), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs, A.Jakobsons, U.Mitrevics, J.Odziņš,
J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
1.Siguldas Jaunrades centra pulciņos no 2011.gada 1.oktobra noteikt maksu par
kalendāro mēnesi šādās programmās:
N.p.k. Pulciņa/studijas nosaukums
1.
Deju studija „ Mēness”
2.
Pirmsskolas apmācība 2-4 gadīgajiem
bērniem „Kastanītis”

Maksa mēnesī
Ls 5 (pieci lati)
Ls 20 (divdesmit lati)

3.

Angļu valoda pirmsskolai

Ls 4 (četri lati)

2. Maksu par iepriekšējo mēnesi audzēkņu vecāki iemaksā līdz kārtējā mēneša
15.datumam, maksājumu veicot Siguldas novada Domes norēķinu kontā, Siguldas
novada Domes kasē vai Siguldas novada Jaunrades centra direktorei ar norādi:
Siguldas novada Jaunrades centrs, kalendārais mēnesis, pulciņa nosaukums,
audzēkņa vārds un uzvārds.
3. Kārtība un gadījumu, kad tiek noteiktas maksas atlaides:
3.1.Ja audzēkņa vecākiem ir piešķirts maznodrošinātā statuss, audzēknis tiek
atbrīvots no maksas par pulciņu.
3.2.Audzēknim, kurš slimības dēļ nav apmeklējis vairāk nekā pusi nodarbību
mēnesī un ir iesniedzis ģimenes ārsta izsniegtu attaisnojošo dokumentu,
noteikt atlaidi 50%apmērā no mēneša maksas, kurā audzēknis ir slimojis.
3.3.Lēmumu par atlaides piešķiršanu pieņem iestādes vadītājs.

7.§
Par izsoles objekta - kustamās mantas RENAULT MEGANE, reģ.Nr. EB 3564,
izsoles rezultātu un atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu
Ekonomiste A.Strautmane

Izskatot Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas ziņojumu par Siguldas novada Domes 2011.gada 6.jūlija lēmumu „Par
pašvaldībai piederošās kustamās mantas – automašīnas Renault Megane
atsavināšanu” (prot.Nr.13,§4), Siguldas novada Domes 2011.gada 20.jūlija lēmumu
„Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Renault Megane,
reģ.Nr. EB 3564 izsoles noteikumu projektu” (prot.Nr.14, §15), 2011.gada 26.augusta
izsoli un 2011.gada 7.septembra Siguldas novada Domes lēmumu „Par izsoles objekta
kustamās mantas Renault Master, reģ.Nr. EB 3564, izsoles protokola apstiprināšanu”
(prot.Nr.17,§9), saskaņā ar atsavināšanas paziņojuma nosacījumiem, Dome konstatē:
1) Atsavināmais objekts - kustamā manta Renault Megane, reģ.Nr. EB 3564,
tika pārdots izsolē 2011.gada 26.augustā.
2) Atsavināmā objekta - kustamās mantas Renault Megane, reģ.Nr. EB 3564,
pārdošanas cena tika noteikta Ls 300,00 (trīs simti lati un 00 santīmi) pēc
firmas SIA „ATU 1021” 2011.gada 14.jūlija novērtējuma.
3) Augstāko cenu Ls 320,00 (trīs simti divdesmit lati un 00 santīmi) nosolīja
I.M., dzīvojošs [adrese]. Kustamā manta tika pārdota par izsolē nosolīto
summu Ls 320,00 (trīs simti divdesmit lati un 00 santīmi), no nosolītās
summas atrēķinot nodrošinājuma naudu Ls 30,00 ( trīsdesmit lati un 00
santīmi)
4) 2011.gada 12.septembrī I.M. ir norēķinājies par kustamo mantu Renault
Megane, reģ.Nr. EB 3564, pilnā apmērā, iemaksājot pašvaldības budžeta
kontā LV 15 UNLA 0027 8001 3040 4 SEB bankā Ls 290,00 (divi simti
deviņdesmit lati un 00 santīmi).
5) 2011.gada 16.septembrī starp Siguldas novada Domi un I.M. tika noslēgts
pirkuma līgums Nr.5, parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts un
pavadzīme.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums” 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Siguldas novada Domes
Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2011.gada 14.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.9, §1) un Finanšu komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.18, §6), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte,
Ē.Čoders, D.Dukurs, A.Jakobsons, U.Mitrevics, J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atzīt par pabeigtu kustamās mantas Renault Megane, reģ.Nr. EB 3564,
atsavināšanu par labu fiziskai personai I.M., dzīvojošam [adrese], par summu
Ls 320,00 (trīs simti divdesmit lati un 00 santīmi).
2. Izslēgt no Siguldas novada domes bilances pašvaldībai piederošo kustamo
mantu automašīnu Renault Megane, reģ.Nr.EB 3564.

8.§
Par saistošo noteikumu „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Siguldas
novada teritorijā ” apstiprināšanu
Galvenā arhitekte M.Geidāne
Debatēs piedalās D.Dukurs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu un
saskaņā ar Siguldas novada domes Attīstības komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.13, p.4), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte,
Ē.Čoders, D.Dukurs, A.Jakobsons, U.Mitrevics, J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.13 „Par reklāmas izvietošanu publiskās
vietās Siguldas novada teritorijā” projektu.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
Siguldas novada teritorijā” atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
3. Atzīt par spēkā neesošiem 2008.gada 22.decembra saistošos noteikumus
Nr.20 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Siguldas novada
teritorijā” (prot.Nr.26, §17) no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās
dienas.

9.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par E.E.
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēku [adrese], 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 Finanšu komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.18,
§7), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs,
A.Jakobsons, U.Mitrevics, J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Piedzīt no E.E. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēku [adrese] Ls 62,29
apmērā, kavējuma naudu Ls 45,22 apmērā, kopā Ls 107,51 (viens simts septiņi lati,
51 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
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

10.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par E.E.
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi [adrese], 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 Finanšu komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.18,
§8), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs,
A.Jakobsons, U.Mitrevics, J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Piedzīt no E.E. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi [adrese] par
laika posmu no 2009.gada 7.decembra līdz 2011.gada 15.septembrim Ls 14,11
apmērā, kavējuma naudu Ls 6,53 apmērā, kopā Ls 20,64 (divdesmit 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.

11.§
Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Iedzīvotāju reģistra speciāliste S.Turauska
Siguldas novada Dome izskatīja D.L. 2011.gada 12.jūlija iesniegumu ar lūgumu
anulēt ziņas par A.L. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Izvērtējot Siguldas novada Domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums”
11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 1.punktu 2003.gada 11.februāra MK
noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu

un Finanšu komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.18, §9), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs, A.Jakobsons,
U.Mitrevics, J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Anulēt ziņas par A.L. 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 teksts pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapām.
12.§
Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Iedzīvotāju reģistra speciāliste S.Turauska
Siguldas novada Dome izskatīja D.L. 2011.gada 12.jūlija iesniegumu ar lūgumu
anulēt ziņas par K.L. 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 daļu, 12.panta pirmās daļas 1.punktu, 2003.gada 11.februāra MK
noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.
punktu, un Finanšu komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.18,
§10), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs,
A.Jakobsons, U.Mitrevics, J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Anulēt ziņas par K.L. 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 teksts pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapām.

13.§
Par atteikumu par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Iedzīvotāju reģistra speciāliste S.Turauska
Siguldas novada Dome izskatīja S.K. 2011.gada 10.augusta iesniegumu ar
lūgumu anulēt ziņas par D.Ā.B. 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, 2003.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu
Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, un
Finanšu komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.18, §11), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs, A.Jakobsons,
U.Mitrevics, J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:

Atteikt anulēt ziņas par D.Ā.B. 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 lapas.

14.§
Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Iedzīvotāju reģistra speciāliste S.Turauska
Siguldas novada Dome izskatīja SIA „Ektornet Real Estate Latvia”
2011.gada 28.jūlija 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” 11.
panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 2003.gada 11.februāra MK
noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”
2.punktu, un Finanšu komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.18,
§12), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs,
A.Jakobsons, U.Mitrevics, J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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 teksts pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapām.

15.§
Par atteikumu par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Iedzīvotāju reģistra speciāliste S.Turauska
Siguldas novada Dome izskatīja SIA „Mateks” 2011.gada 29.jūlija iesniegumu
ar lūgumu anulēt ziņas par I.Z. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Izvērtējot Siguldas novada Domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākļus, 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, un
Finanšu komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.18, §13), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs, A.Jakobsons,
U.Mitrevics, J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Atteikt anulēt ziņas par I.Z. 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 teksts pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapas.

16.§
Par atteikumu par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Iedzīvotāju reģistra speciāliste S.Turauska
Siguldas novada Dome izskatīja SIA „Mateks” 2011.gada 29.jūlija iesniegumu
ar lūgumu anulēt ziņas par I.Z. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Izvērtējot Siguldas novada Domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākļus, 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, un
Finanšu komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.18, §14), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs, A.Jakobsons,
U.Mitrevics, J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Atteikt anulēt ziņas par I.Z. 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 teksts pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapas.

17.§
Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Iedzīvotāju reģistra speciāliste S.Turauska
Siguldas novada Dome izskatīja SIA „Promano Lat” 2011.gada 6.jūlija
iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par E.D. 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 daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 2003.gada 11.februāra MK
noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.
punktu, un Finanšu komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.18,
§15), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs,
A.Jakobsons, U.Mitrevics, J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Anulēt ziņas par E.D. 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 teksts pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapām.

18.§
Par īpašuma sadalīšanu
Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere

1.

Izskatījusi J.A., adrese [adrese], 2011.gada 7.septembra iesniegumu ar lūgumu
atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [adrese] un atdalītajai zemes vienībai 0,1 ha
platībā piešķirt jaunu adrese, Dome konstatē:
1) Saskaņā ar Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.384 datiem,
nekustamais īpašums ar adresi [adrese], sastāv no 2 (divām) zemes vienībām ar
kopplatību 0,25 ha. Pirmās zemes vienības [..] platība ir 0,15 ha. Uz pirmās
zemes vienības atrodas viena dzīvojamā ēka un četras saimniecības ēkas. Otrās
zemes vienības [..] platība ir 0,1 ha. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes
īpašuma kopplatība var tikt precizēta. Īpašnieks ir J.A.
2) Saskaņā ar Siguldas novada 2009.gada 2.septembra saistošo noteikumu Nr.12
„Par Siguldas novada teritorijas plānojumu”(prot.20, §2) daļas „Siguldas
novada teritorijas plānojums 2008. – 2020. gadam grafiskā daļa un Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot. Nr. 20, §2) 2.sējumu „Grafiskā
daļa“, nekustamā īpašuma ar adresi [adrese], plānotā (atļautā) izmantošana ir
mazstāvu dzīvojamā apbūve.
3) Saskaņā ar likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 33.panta
pirmās daļas 2.punktu nekustamo īpašumu veido, sadalot reģistrētu nekustamo
īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos.
4) 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.
5) Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 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.
6) 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
8.punktā teikts, ka apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības
dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai
numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības
projektu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likums” 33.panta pirmās daļas 2.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, 03.11.2009. MK
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, Siguldas novada
2009.gada 2.septembra saistošo noteikumu Nr.12 „Par Siguldas novada teritorijas
plānojumu” daļas „Siguldas novada teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam
grafiskās daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 369.1.1.punktu,
Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.13, p.2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders,
D.Dukurs, A.Jakobsons, U.Mitrevics, J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piekrist sadalīt nekustamo īpašuma ar adresi [adrese], kopplatība 0,25 ha,
atdalot otro zemes vienību 0,1 ha platībā. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes
īpašuma kopplatība var tikt precizēta.

2. No nekustamā īpašuma ar adresi [adrese], atdalītajai 2.zemes vienībai, [..],
platība 0,1 ha, piešķirt 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).
2. Izskatījusi J.L., adrese [adrese], pilnvarotās personas G.K., adrese [adrese],
2011.gada 8.septembra iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo
īpašumu [adrese] un atdalītajām zemes vienībām piešķirt jaunus nosaukumu,
Dome konstatē:
1) Saskaņā ar Mores pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1 000 0000 2913
datiem, nekustamais īpašums ar nosaukumu [adrese] sastāv no 3 (trīs) zemes
vienībām ar kopplatību 39,0 ha. Pirmās zemes vienības [..], platība ir 15,1 ha.
Otrās zemes vienības [..], platība ir 18,1 ha. Trešās zemes vienības [..], platība ir
5,8 ha. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt
precizēta. No īpašuma [adrese] 239/390 domājamās daļas pieder G.K., bet
151/390 domājamās daļas pieder J.L.
2) Saskaņā ar Siguldas novada 2009. gada 2.septembra saistošo noteikumu Nr.12
„Par Siguldas novada teritorijas plānojumu”(prot.20, §2), daļas „Siguldas
novada teritorijas plānojums 2008. – 2020.gadam grafiskā daļa un Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot. Nr. 20, §2) 2.sējumu „Grafiskā
daļa“, nekustamā īpašuma ar nosaukumu [adrese], plānotā (atļautā) izmantošana
ir lauku zeme un privātie meži.
3) Saskaņā ar likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 33.panta
pirmās daļas otro punktu nekustamo īpašumu veido sadalot reģistrētu
nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos.
4) 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.
5) Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 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.
6) 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
8.punktā teikts, ka apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības
dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai
numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības
projektu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 33.panta pirmās daļas 2.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, 03.11.2009. MK noteikumu
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, 2009.gada 2.septembra Siguldas
novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par Siguldas novada teritorijas plānojumu”, daļas
„Allažu pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam grafiskās daļa un Teritorijas

izmantošanas un apbūves noteikumi” 382.2 un 385.punktu, Attīstības un tūrisma
komitejas 2011.gada 21.septembra atzinumu (prot.Nr.13, p.2), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs, A.Jakobsons, U.Mitrevics,
J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piekrist sadalīt nekustamo īpašuma ar nosaukumu [adrese], kopplatība 39,0 ha,
atdalot otro zemes vienību 18,1 ha platībā un trešo zemes vienību 5,8 ha platībā.
2. No nekustamā īpašuma ar nosaukumu [adrese], atdalītajai 2.zemes vienībai, [..],
platība 18,1 ha, piešķirt nosaukumu [adrese]. Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
3. No nekustamā īpašuma ar nosaukumu [adrese], atdalītajai 3.zemes vienībai, [..],
platība 5,8 ha, piešķirt nosaukumu [adrese]. Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods
0201).
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010).
19.§
Par ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamo platību
Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot akciju sabiedrības “Sadales tīkls” Centra reģions, reģ.Nr.
40003857887, juridiskā adrese “Līči”, Stopiņu pagasts, Stopiņu novads, 2011.gada
7.septembra iesniegumu par platības noteikšanu AS “Latvenergo” slēgto
transformāciju apakšstacijas T-8012 uzturēšanai (turpmāk T-8012), Dome konstatē:
1) Uz zemesgrāmatā nereģistrēta īpašuma „Krastmalas”, Allažmuiža, Allažu
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8042 007 0068, zemes vienības ar
kad. apz. 8042 007 0068, atrodas T-8012 būve ar kad. apz. 8042 007 0068
010;
2) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, ēka atrodas
uz Latvijas valstij piekrītošas zemes valsts akciju sabiedrības „Latvijas
Hipotēku un zemes banka” personā. Šīs zemes vienības 7,71 ha platībā
lietotājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltic Pork”.
3) Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā”
13.pantu ēkas (būves), kas saskaņā ar likuma “Par atjaunotā Latvijas
Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību
daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais
īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā
kārtībā.
4) Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā”
15.panta pirmo daļu, ierakstot saskaņā ar šā likuma 13.pantu zemesgrāmatā
ēkas (būves), kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā,
nostiprinājuma lūgumam pievienojams robežu plāns ar kadastra numuru un
likumos noteiktās institūcijas lēmums par zemes gabala platību un robežu
plāna apstiprināšanu.
6) Saskaņā ar 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas
noteikumi" 8.punktu, apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības

dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai
numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības
projektu. Pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija var rezervēt numuru
apbūvei paredzētajai zemes vienībai un piešķirt to pēc būvprojekta
saskaņošanas.
Vadoties no iepriekš teiktā un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā ” 13., 15.panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 03.11.2009. MK noteikumu
Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 8 punktu, Attīstības un tūrisma komitejas
2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.13, p.3), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs, A.Jakobsons, U.Mitrevics,
J.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirt AS “Latvenergo” valdījumā esošai ēkai (kadastra apzīmējums
80420070068010) nosaukumu „T-8012 Krastmalas”, Allažu pagasts,
Siguldas novads.
2. Noteikt AS “Latvenergo” valdījumā esošās ēkas (kadastra apzīmējums
80420070068010) ar nosaukumu „T-8012 Krastmalas”, Allažu pagasts,
Siguldas novads, uzturēšanai nepieciešamo platību 0,02 ha, vairāk vai
mazāk, cik izrādīsies pie robežu uzmērīšanas dabā.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010)
20.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu
Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot V.B., adrese [adrese], 2011.gada 19.septembra iesniegumu par papildus
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu 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,
nekustamam īpašumam ar adresi [adrese], ir reģistrēts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis: individuālo dzīvojamo māju apbūve.
3) Saskaņā ar Siguldas novada 2009.gada 2.septembra 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” (prot.Nr.20, §2) 2.sējumu „Grafiskā daļa”, nekustamā
īpašuma ar adresi [adrese], plānotā (atļautā) izmantošana ir mazstāvu dzīvojamā
apbūve (DzM), kur galvenā teritorijas izmantošana ir mazstāvu dzīvojamā apbūve.

Saskaņā ar noteikumu daļas 4.3.1.2. „Mazstāvu dzīvojamā apbūve“ (DzM)
369.2.3. un 369.2.4.punktu, kā palīgizmantošana šajā teritorijā ir iespējami dārzi,
koku grupas un citi apstādījumi.
4) 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 Siguldas novada 2009.gada 2.septembra 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” (prot. Nr. 20., §2) 2.sējumu „Grafiskā daļa”
un 369.7.1.punktu, minimālā iespējamā apbūves zemes platība īpašumam ar adresi
[adrese] ir 1200 m2.
5) Ņemot vērā iepriekš minēto un likuma "Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums" 9.panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz 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 Siguldas novada 2009.gada 2.septembra 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” (prot.Nr.20, §2) 2.sējumu „Grafiskā daļa” 369.2.3., 369.2.4.
un 369.7.1.punktu, kā arī Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada 21.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.13, p.6), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš,
J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs, A.Jakobsons, U.Mitrevics, J.Odziņš, J.Strautmanis,
E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Precizēt nekustamā īpašuma ar adresi [adrese], platība 1982 m2, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus, nosakot:
1) 1200 m2 - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
2) 782 m2 - pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem (kods 0502).
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 iecelšanu amatā
Priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
saskaņā ar atklātā konkursa par pašvaldības aģentūras „Siguldas tūrisma attīstības
aģentūra” direktora amata vakanci 2011.gada 12.septembra protokola 1.punktu un
Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.13,
p.7) un Finanšu komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.18, §18),
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs, A.Jakobsons,
U.Mitrevics, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – 1
(J.Odziņš), atturas – nav, V.Bērziņš balsošanā nepiedalās, Dome nolemj:

1. Iecelt par pašvaldības aģentūras „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra”
direktori Lauru Konstanti, [..], ar 2011.gada 1.oktobri.
2. Noteikt L.Konstantei Siguldas tūrisma attīstības aģentūras direktora amatā
amatalgu Ls 853.
3. Uzdot L.Konstantei veikt visas likumā noteiktās darbības Siguldas tūrisma
attīstības aģentūras darba uzsākšanai.

22.§
Kārtība, kādā sadala 2011.gada 4 mēnešiem (septembris – decembris) piešķirto
valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”,
likumu „Par valsts budžetu 2011. gadam”, Siguldas novada vispārizglītojošo izglītības
iestāžu metodiskās darbības nolikumu (apstiprināts Siguldas novada Domes sēdē
2010.gada 8.septembrī (prot.Nr.19,§14)), likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, 21.panta ievaddaļu, Izglītības un kultūras komitejas 2011.gada
21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.12,§10) un Finanšu komitejas 2011.gada
21.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.18, §16), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Odziņš, U.Mitrevics, J.Strautmanis,
E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, V.Bērziņš
balsošanā nepiedalās, Dome nolemj:
1. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības un privātajām izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas
izglītības pedagogu darba samaksai Ls 48792 apmērā sadalīt proporcionāli 5-6
gadīgo bērnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2011.gada 1.septembri.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Pirmskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”
Pirmskolas izglītības iestādei „Saulīte”
Pirmskolas izglītības iestādei „Ābelīte”
Pirmskolas izglītības iestādei „Ieviņa”
Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības grupām
Mores pamatskolas pirmskolas izglītības grupām
Siguldas JC pirmskolas izglītības grupām
Siguldas Valdorfa pirmskolas izglītības iestādei
Privātai pirmskolas izglītības iestādei „Pumpurdārzs”

Ls 6879
Ls 12102
Ls 18345
Ls 4204
Ls 2548
Ls 1656
Ls 1784
Ls 892
Ls 382

2. Atbilstoši Siguldas novada Domes 2011.gada 24.augusta lēmumam „Par
pirmsskolas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu”(protokols

Nr.16,§34) noteikt Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu
un skolu pirmsskolas grupu pirmsskolas skolotāju algu likmes atbilstoši
pedagoģiskajam stāžam no valsts mērķdotācijas no 2011.gada 1.septembra
līdz 2011.gada 31.decembrim sekojošā apmērā:

1.
2.

Pedagoģiskā darba stāžs
Līdz 3 gadi
Vairāk kā 3 gadi

Algas likme, Ls
285,00
305,00

3. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas
iestādēm Ls 4124 apmērā iedalīt pirmskolas izglītības iestādei „Ieviņa”
pedagogu, kuri īsteno speciālās izglītības programmu bērniem ar valodas
traucējumiem, finansējumam.
4. No piešķirtās mērķdotācijas Ls 509964 Siguldas novada pašvaldības
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai Ls 3972 novirzīt metodiskā darba organizēšanai Siguldas
novadā, nosakot algas likmi novada izglītības metodiķim Ls 400 apmērā.
Metodiskajam darbam iedalīto mērķdotāciju novirzīt uz izglītības iestādēm,
kurās strādā ar Siguldas novada domes izpilddirektora 15.09.2011. rīkojumu
apstiprinātie izglītības metodiķi.
Siguldas Valsts ģimnāzijai
Siguldas pilsētas vidusskolai
Siguldas 1.pamatskolai

4.1.
4.2.
4.3.

Ls 3127
Ls 645
Ls 200

5. Atlikušo mērķdotācijas daļu Siguldas novada pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai Ls 505992 apmērā sadalīt proporcionāli normēto skolēnu skaitam
šajās izglītības iestādēs uz 2011.gada 1.septembri, nosakot, ka atbilstoši
novada vajadzībām mērķdotācijas lielums Siguldas 1.pamatskolai tiek
samazināts par Ls 100, Siguldas pilsētas vidusskolai tiek samazināts par Ls
200, Siguldas Valsts ģimnāzijai tiek samazināts par Ls 200 un Siguldas
novada vidusskolai par Ls 100, bet Allažu pamatskolai palielināts par Ls 250
un Mores pamatskolai par Ls 350.
Siguldas Valsts ģimnāzijai:
Siguldas pilsētas vidusskolai
Siguldas novada vidusskolai:
Siguldas 1.pamatskolai:
Allažu pamatskolai:
Mores pamatskolai:

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Ls 160734
Ls 171915
Ls 32225
Ls 86267
Ls 30345
Ls 24506

6. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas aprēķinu
piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā.
7. Skolu direktoriem no valsts mērķdotācijas noteikt sekojošas darba algas:
Siguldas Valsts ģimnāzija

Vilnis Trupavnieks:

Ls 823

Siguldas pilsētas vidusskola
Siguldas novada vidusskola
Siguldas 1.pamatskola
Allažu pamatskola
Mores pamatskola

Ņina Balode
Māra Jēkabsone
Valters Mačs
Sandra Tukiša
Gundega Pētersone

Ls 728
Ls 617
Ls 656
Ls 617
Ls 603

23.§
Par iesnieguma izskatīšanu
Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot LR Vides attīstības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas
aizsardzības pārvaldes 2011.gada 21.septembra iesniegumu „Par nekustamā īpašuma
„Gaujas NP Siguldas novads” zemes vienības kad. Nr. 8015 002 0101 sadalīšanu” un
pamatojoties uz likuma „Gaujas nacionālā parka likums” 8.panta septīto daļu, likuma
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 11.panta otrās daļas 1.punktu, 19.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1. punktu, 2009.gada 2.septembra Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
Siguldas novada teritorijas plānojumu”, daļas „Siguldas novada teritorijas plānojums
2008. – 2020. gadam grafiskās daļas un Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” (prot.Nr.20,§2) 11.Pielikuma 18.rindu, Siguldas novada Finanšu
komitejas 2011.gada 21.septembra atzinumu (prot.Nr.18, §17), atklāti balsojot, ar 10
balsīm par (J.Borīte, Ē.Čoders, D.Dukurs, A.Jakobsons, U.Mitrevics, J.Strautmanis,
E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – 1 (J.Odziņš), atturas – nav,
V.Bērziņš balsošanā nepiedalās, Dome nolemj:
1. Piekrist sadalīt nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Gaujas NP Siguldas novads”,
Sigulda, Siguldas novads, kad. Nr.8015 001 0103, zemes vienību, kad. apz. 8015 001
0101, platība 311,67 ha, atdalot atsevišķu zemes vienību 0,1 ha platībā, vairāk vai mazāk,
cik izrādīsies pie iemērīšanas dabā (pielikums).
2. Atdalītai zemes vienībai 0,1 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Kropotkinu kapi”,

Siguldas, Siguldas novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – kapsētu
teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods 0907).
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010).

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 17.45
Nākošā kārtējā Domes sēde 2011.gada 5.oktobrī, plkst.16.00.

Sēdi vadīja:

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics
Aiva Šūmane

