SIGULDAS NOVADA DOMES
sēdes protokols
2011.gada 19.oktobrī

Siguldā

Nr.20

Sēdes darba kārtība:
1. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu.
2. Par projekta „Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma
rekonstrukcija” finansējumu.
3. Par projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” rekonstrukcija
Siguldā” finansējumu.
4. Par grozījumiem Allažu pamatskolas nolikumā.
5. Par saistošo noteikumu „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību
Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo
izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu.
6. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem.
7. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu.
9. Par zemes nomas līgumu.
10. Par zemes piederību.
11. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
12. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
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 iecelšanu amatā.
18. 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).
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus sēdes
darba kārtībā iekļaut vienu papildjautājumu „Par izmaiņām Siguldas pilsētas kultūras
nama nolikumā par ieņēmumiem un maksas pakalpojumu tarifiem”.

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
sēdes darba kārtībā iekļaut 1 papildjautājumu:
19. Par izmaiņām Siguldas pilsētas kultūras
ieņēmumiem un maksas pakalpojumu tarifiem.

nama

nolikumā

par

Sēdi vada:
Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās: domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers
Deputāti: Jolanta Borīte, Dainis Dukurs, Aivars Jakobsons, Jānis Kiršteins, Māris
Malcenieks, Jānis Odziņš, Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina, Guntars
Zvejnieks
Nepiedalās:
Deputāti Verners Bērziņš – slimības dēļ, Ēriks Čoders – atvaļinājumā, Andris
Zaviļeiskis - darba apstākļu dēļ
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Inese Zīle, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, Būvvaldes vadītāja
Rudīte Bete, galvenā grāmatvede Dace Spriņķe, Juridiskās pārvaldes vadītāja Jeļena
Zarandija, juriste Elīna Grobiņa, Attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte,
ekonomiste Anita Strautmane, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone,
kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece, nekustamā īpašuma nodokļu administratore
Kristīne Bērze, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe
Uzaicinātās personas: Jaunrades centra direktore Ilze Šulte
Piedalās:
preses pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”)
Protokolē: Kancelejas vadītājas vietniece Aiva Šūmane
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.10

1.§
________________ Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu__________________
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja E.Grobiņa

Pildot Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojumu, novadu
domēm līdz 2011.gada 21.oktobrim ir jānosaka parakstu vākšanas vietas, lai
nodrošinātu parakstu vākšanu likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.
Vadoties pēc likuma „Par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu” 7.panta
otrās daļas, vietas, kurās vēlētāji var parakstīties, iekārtojamas katrā republikas pilsētā
vai novadā ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena vieta, kur vēlētāji
var parakstīties. Siguldas novadā pēc Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotajiem
datiem uz 2010.gada 2.oktobri ir reģistrēti 13 366 vēlētāji.
Saskaņā ar augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu
un likuma ierosināšanu” 7.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 25.punktu un Finanšu komitejas 2011.gada 19.oktobra sēdes
atzinumu (prot. Nr.20, §7), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Par paraksta vākšanas vietām noteikt:
1. Siguldas pagasta Kultūras namu, kas atrodas Zinātnes ielā 7B, Siguldas
pagastā, Siguldas novadā;
2. Siguldas novada Dienas centru, kas atrodas Pils ielā 3A, Siguldā;
3. Mores pagasta pārvaldi, kas atrodas Siguldas ielā 11, Morē, Mores
pagastā, Siguldas novadā;
4. Allažu pagasta pārvaldi, kas atrodas Birzes ielā 4, Allažos, Allažu pagastā,
Siguldas novadā.
2.§
Par projekta „Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma
rekonstrukcija” finansējumu
Ekonomiste A. Strautmane
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.843 Noteikumi par darbības
programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti
"Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai", par finansējuma piešķiršanu no
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem projekta „Siguldas dzelzceļa stacijas
ēkas un laukuma rekonstrukcija” realizēšanai ar kopējo summu 873204,- Ls, ERAF
finansējumu 407159,- Ls, un valsts dotāciju 19647,- Ls, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3., 5. un 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
saskaņā ar Finanšu komitejas 2011.gada 5.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.19, §8),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:

Paredzēt Siguldas novada pašvaldības 2012.gada budžetā līdzfinansējumu
projekta „Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un laukuma rekonstrukcija” realizēšanai
446398,- Ls apmērā.
3.§
Par projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis”
rekonstrukcija Siguldā” finansējumu
Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte

Saskaņā ar darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centros" projekta konkursu un pamatojoties uz likuma
Par pašvaldībām 14.panta otrās daļas 3.punktu „...racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”; 15.panta pirmās daļas
4.punktu „...pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs..”, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, „tikai dome var noteikt
kārtību, kādā notiek aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās
pašvaldības vārdā” un Siguldas novada domes Attīstības un tūrisma komitejas
2011.gada 12.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, §3), kā arī Finanšu komitejas
2011.gada 19.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.20, §9), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Atbalstīt piedalīšanos darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" projektu
konkursā ar projektu „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis”
rekonstrukcija Siguldā”.
2. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 26 692,31. Attiecināmās izmaksas Ls
14 417,96, neattiecināmās izmaksas Ls 12 274,35. Plānotais finansiālais
atbalsts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda pēc projekta apstiprināšanas ir
Ls 12 255,27 (85% no attiecināmām izmaksām), valsts budžeta dotācija Ls
324,40 (2% no attiecināmām izmaksām), Siguldas novada domes izmaksas Ls
1 838,29 (13% no attiecināmām izmaksām) un neattiecināmās izmaksas Ls
12 274,35 – kopā Ls 14 11,64. Plānotais avansa maksājums ir Ls 2 451,05.
3. Projekta priekšfinansējumam un līdzfinansējumam paredzēt līdzekļus
2012.gada budžetā..
4.§
Par grozījumiem Allažu pamatskolas nolikumā
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo
daļu, Vispārējās izglītības likuma 9. panta pirmās daļas 2., 4. un 5.punktu un otro
daļu, kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2011.gada 21.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.12, § 5), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus nolikumā „Allažu pamatskolas Nolikums”, kas apstiprināts
ar Siguldas novada Domes 2010.gada 27.janvāra lēmumu (prot.Nr.2,§22):
1. Izteikt Nolikuma punktu 1.1. šādā redakcijā:
„Allažu pamatskola (turpmāk tekstā - pamatskola) ir Siguldas novada Domes
(turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un tās pārraudzībā esoša izglītības iestāde, kura
īsteno Pamatizglītības programmu, Speciālās pamatizglītības programmu

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, Speciālās pamatizglītības
programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, Pirmsskolas izglītības
programmu un interešu izglītības programmas.”
2. Izteikt Nolikuma 3.2. punktu šādā redakcijā:
„3.2. Pamatskola īsteno četras licencētas izglītības programmas:
3.2.1 Pamatizglītības programmu (kods 21011111),
3.2.2. Pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111),
3.2.3.Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods 21015811),
3.2.4. Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (kods 21015611).”
3. Izteikt Nolikuma 4.1.4 punktu šādā redakcijā:
„4.1.4. Izglītojamiem, kuru attīstībai nepieciešama īpaša palīdzība, tiek piedāvāta
integrētā apmācība. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem un Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem, ja nav īslaicīgs raksturs, var nozīmēt tikai pēc pedagoģiski
medicīniskās komisijas slēdziena un konsultācijas ar izglītojamā vecākiem.”
4. Izteikt Nolikuma 4.1.29. punktu šādā redakcijā:
„4.1.29. Ja 9.klases izglītojamais nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem
gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai vērtējums divos vai vairākos mācību
priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā atbilstoši valsts izglītības standartā
noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm
(vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā
mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu), viņam izsniedz liecību
2.semestra pēdējā mācību dienā, izdarot ierakstu liecībā par pamatizglītības
turpināšanu."
5.§
Par saistošo noteikumu „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību
Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo
izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta trešo daļu,
Vispārējā izglītības likuma 26.panta pirmo daļu un saskaņā ar Izglītības un kultūras
komitejas 2011.gada 24.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr11, §2), atklāti balsojot, ar
11 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošo noteikumu projektu „Par bērnu
reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.
2. Atzīt par spēkā neesošiem Siguldas novada Domes 2010.gada 31.marta
saistošos noteikumus Nr.8 „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību

Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” (prot.Nr.7, §5)
no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.
3. Nosūtīt vienu saistošo noteikumu eksemplāru atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6.§
Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja D.Liepiņa
Izskatīts SIA „Augusta Nams”, reģistrācijas Nr.LV40103239339, 05.10.2011.
iesniegums par dzīvojamās mājas Krišjāņa Barona ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā,
apsaimniekošanas pārņemšanu.
1. Iesniegumam pievienoti :
1.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Barona ielā 4, Siguldā,
Siguldas novadā, dzīvokļu īpašnieku 31.01.2011. kopsapulces
protokola kopija.
1.2. 07.02.2011. Pilnvarojuma līguma nekustamā īpašuma pārvaldīšanai un
apsaimniekošanai kopija.
2. Dome konstatē:
Nekustamais īpašums sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Barona
ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, ar 34 dzīvokļu īpašumiem, mājas kopīpašuma daļām
un zemes gabala 4220 m2 platībā, kadastra numurs 8015-502-2812.
Dzīvojamā mājā Krišjāņa Barona ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, Siguldas
novada Domei pieder divi dzīvokļu īpašumi:
- Dzīvokļa īpašums Nr. 3 Krišjāņa Barona ielā 4, Siguldā, Siguldas
novadā, Siguldas novada pašvaldībai pieder uz īpašuma tiesību pamata.
Siguldas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu
2010.gada 5.maijā ir nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.882 3, kadastra numurs 8015 900 2810;
- Dzīvokļa īpašums Nr. 8 Krišjāņa Barona ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā,
Siguldas novada pašvaldībai pieder uz īpašuma tiesību pamata. Siguldas
novada pašvaldības īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu 2011.gada
17.jūnijā ir nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.882 3, kadastra numurs 8015 900 28101.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus un
pamatojoties uz likuma „Dzīvokļa īpašuma likums” 16.panta otrās daļas 8. punktu,
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2011.gada 10.oktobra sēdes atzinumu
(prot.Nr.9, p.2), Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada 12.oktobra sēdes atzinumu
(prot.Nr.15, §2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Nodot daudzdzīvokļu (34 dzīvokļi) dzīvojamās mājas Krišjāņa Barona ielā 4,
Siguldā, Siguldas novadā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem ar
2011.gada 1.oktobri.
2. Nodot pašvaldības dzīvokļa īpašumus Nr.3 un Nr.8 daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā Krišjāņa Barona ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā SIA „Augusta Nams”, reģistrācijas Nr.LV40103239339, ar
2011.gada 1.oktobri.

2. Noslēgt Pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar SIA „Augusta Nams”,
reģistrācijas Nr.LV40003261579, par pašvaldības dzīvokļu - Nr.3, Nr.8 un
1012/21383 mājas un zemes kopīpašuma domājamo daļu Krišjāņa Barona ielā
4, Siguldā, Siguldas novadā, apsaimniekošanu.
7.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašniekiem
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja D.Liepiņa
1. Izskatījusi Dzīvokļu privatizācijas komisijas priekšlikumu par zemes gabala ar
adresi Zinātnes iela 8, Siguldas pagasts, Siguldas novads (kadastra numurs
8094 004 0237), kas sastāv no zemes vienības 0,1174 ha platībā (kadastra
apzīmējums 8094 004 0663), nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Zinātnes iela 8, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
privatizēto dzīvokļu īpašniekiem, Dome konstatē:
1.1. Zemes īpašums Zinātnes ielā 8, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
Siguldas novada pašvaldībai pieder uz īpašuma tiesību pamata. Siguldas
novada pašvaldība īpašuma tiesības uz Zemes īpašumu 2010.gada
30.septembrī ir nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000301008;
1.2. Saskaņā ar izmaksu apliecinošiem dokumentiem izdevumi zemesgabala
ierakstīšanai zemesgrāmatā sastāda Ls 116,84, tajā skaitā:
1.2.1. zemes gabala iemērīšanas izmaksas Ls 98,84 (AS „Mērniecības centrs
MC”);
1. 2.2. kancelejas nodeva par reģistrāciju – Ls 18,00 (Valsts kase).
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
75.panta pirmo, ceturto un astoto daļu, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
2011.gada 10.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.9, p.1), Attīstības un tūrisma komitejas
2011.gada 12.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, §1), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Nodot zemes gabalu ar adresi Zinātnes iela 8, Siguldas pagasts, Siguldas novads
(kadastra numurs 8094 004 0237), kas sastāv no zemes vienības 0,1174 ha platībā
(kadastra apzīmējums 8094 004 0663), īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Zinātnes iela 8, Siguldas pagasts, Siguldas novads, privatizēto
dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Dzīvokļa Nr.
Dzīvoklis Nr.1
Dzīvoklis Nr.2
Dzīvoklis Nr.3
Dzīvoklis Nr.4
Dzīvoklis Nr.5
Dzīvoklis Nr.6

Kopīpašuma domājamā
daļa
574/5344
315/5344
476/5344
419/5344
575/5344
317/5344

Summa Ls
12,55
6,89
10,40
9,16
12,57
6,93

Dzīvoklis Nr.7
Dzīvoklis Nr.8
Dzīvoklis Nr.9
Dzīvoklis Nr.10
Dzīvoklis Nr.11
Dzīvoklis Nr.12

320/5344
565/5344
573/5344
320/5344
320/5344
570/5344

7,00
12,35
12,53
7,00
7,00
12,46

2. Izskatījusi Dzīvokļu privatizācijas komisijas priekšlikumu par zemes gabala ar
adresi Zinātnes iela 10, Siguldas pagasts, Siguldas novads (kadastra numurs 8094
004 0238), kas sastāv no zemes vienības 0,1793 ha platībā (kadastra apzīmējums
8094 004 0238), nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Zinātnes iela 10, Siguldas pagasts, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem, Dome
konstatē:
2.1. Zemes īpašums Zinātnes ielā 10, Siguldas pagastā, Siguldas novadā Siguldas
novada pašvaldībai pieder uz īpašuma tiesību pamata. Siguldas novada pašvaldība
īpašuma tiesības uz Zemes īpašumu 2010.gada 30.septembrī ir nostiprinātas
Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000301008;
2.2. Saskaņā ar izmaksu apliecinošiem dokumentiem izdevumi zemesgabala
ierakstīšanai zemesgrāmatā sastāda Ls 116,84, tajā skaitā:
2.2.1.
zemes gabala iemērīšanas izmaksas Ls 98,84 (AS „Mērniecības centrs
MC”);
2.2.2.
kancelejas nodeva par reģistrāciju – Ls 18,00 (Valsts kase).
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
75.panta pirmo, ceturto un astoto daļu, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
2011.gada 10.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.9, p.1), Attīstības un tūrisma komitejas
2011.gada 12.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, §1), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Nodot zemes gabalu ar adresi Zinātnes iela 10, Siguldas pagasts, Siguldas novads
(kadastra numurs 8094 004 0238), kas sastāv no zemes vienības 0,1793 ha platībā
(kadastra apzīmējums 8094 004 0238), īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Zinātnes iela 10, Siguldas pagasts, Siguldas novads, katram
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
2. Dzīvojamās mājas Zinātnes iela 10, Siguldas pagasts, Siguldas novads, dzīvokļu
īpašnieki par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala
noteikšanu, iemērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā norēķinās latos atbilstoši
kopīpašuma domājamai daļai:
Dzīvokļa Nr.
Dzīvoklis Nr.1
Dzīvoklis Nr.2
Dzīvoklis Nr.3
Dzīvoklis Nr.4

Kopīpašuma domājamā
daļa
562/5313
315/5313
473/5313
413/5313

Summa Ls
12,36
6,93
10,40
9,08

Dzīvoklis Nr.5
Dzīvoklis Nr.6
Dzīvoklis Nr.7
Dzīvoklis Nr.8
Dzīvoklis Nr.9
Dzīvoklis Nr.10
Dzīvoklis Nr.11
Dzīvoklis Nr.12

573/5313
317/5313
319/5313
570/5313
567/5313
313/5313
317/5313
574/5313

12,60
6,97
7.02
12,54
12,47
6,88
6,97
12,62

3. Atcelt Siguldas novada Domes 2011.gada 6.jūlija lēmumu „Par zemes gabala
Zinātnes iela 10, Siguldas pagasts, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot.Nr.13, 6.§)
8.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu
Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot jautājumu par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
ar nosaukumu „Dukas”, Allažu pagasts, Siguldas novads, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa precizēšanu un pamatojoties uz likuma "Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums" 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.06.2006. Ministru kabineta
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18. un 28.punktu, Attīstības
un tūrisma komitejas 2011.gada 12.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, §10), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Precizēt nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Dukas”, Allažu pagasts, Siguldas
novads, kadastra apzīmējums 8042 005 0052, platība 1,49 ha, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, nosakot:
1) 0,27 ha - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
2) 1,22 ha - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010)
9.§
Par zemes nomas līgumu
Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
1. Izskatījusi R.P., adrese [adrese] un O.P., adrese „[adrese], 2011.gada
12.septembra iesniegumus par R.P. atteikšanos no zemes gabala ar adresi „Līdumi
1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļas nomu 5530 m² platībā, kad. apz. 8042
009 0047 un O.P. lūgumu iznomāt šo zemi viņai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14) punkta a)
apakšpunktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta pirmo daļu, 30.10.2007.
MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”

18.punktu, 2009.gada 30.septembra Saistošo noteikumu Nr.23 „Par nomas maksas
noteikumiem pašvaldības piederošajai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības
produkcijas audzēšanai” (prot.Nr.23, §23) 2.punktu, Attīstības un tūrisma
komitejas 2011.gada 12.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, §5), atklāti balsojot,
ar 11 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Ar 2011.gada 1.novembri izbeigt 2010.gada 2.janvāra Zemes nomas līgumu
Nr.2010/89 par zemes gabala ar adresi „Līdumi 1”, Allažu pagasts, Siguldas
novads, daļas 5530 m² platībā, kad. apz. 8042 009 0047, iznomāšanu R.P.
2. Ar 2011.gada 1.novembri iznomāt O.P. Siguldas novada Domei piederošā
zemes gabala ar adresi „Līdumi 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļu
5530 m² platībā, kad. apz. 8042 009 0047, slēdzot nomas līgumu uz 4 gadiem.
Nomas maksa gadā Ls 7,50 un PVN. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma
nodokli par zemi.
3. Iznomātā zemes gabala platība var tikt precizēta vairāk vai mazāk, cik
izrādīsies pie zemes robežu uzmērīšanas dabā.
4. Uzdot Zemes nodaļai sagatavot Zemes nomas līgumu ar O.P.
2. Izskatījusi V.K., adrese „[adrese], iesniegumu par 2001.gada 4.oktobra Zemes
nomas līguma pagarināšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14) punkta a) apakšpunktu,
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, 30.10.2007. MK
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 7.2.punktu,
Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada 12.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15,
§11), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Ar 2011.gada 4.oktobri pagarināt 2001.gada 4.oktobra Zemes nomas līgumu
par zemes gabala ar nosaukumu „Dukas”, Allažu pagasts, Siguldas novads,
1,49 ha platībā, kad. apz. 8042 005 0052, iznomāšanu uz 10 gadiem V.K.
mājīpašuma uzturēšanai.
2. Zemes nomas maksa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
3. Uzdot Zemes nodaļai sagatavot Zemes nomas līgumu ar V.K.
10.§
Par zemes piederību
Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot Siguldas novada domes Attīstības pārvaldes Zemes nodaļas informāciju
par Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes ar nosaukumu „Mežrozes”, Allažu
pagasts, Siguldas novads, kad. apz. 8042 007 0152, platības un robežu precizēšanu,
Dome konstatē:

1) Ar 1996.gada 31.oktobra Allažu pagasta padomes sēdes lēmumu „Zemes
reforma”(Nr.32, 5§) Allažu pagasta pašvaldībai piešķirta pastāvīgā lietošanā
zeme 1,2 ha platībā „Mežrozes 1” personīgo palīgsaimniecību uzturēšanai;
2) Ar 2008.gada 21.augusta Allažu pagasta padomes lēmumu „Par zemes gabala
pievienošanu” (Nr.51, 4§, p.4.9.1), zemes gabals „Mežrozes 1” tiek
pievienots zemes gabalam „Mežrozes”, dzīvojamās mājas uzturēšanai;
3) Ar 2008.gada 18.septembra lēmumu „Par pagasta padomei pastāvīgā lietošanā
piešķirtās zemes piekritību pašvaldībai” (Nr.52, 1§, p.1.1.13) noteikts, ka
Allažu pagasta padomei piekrīt 1, 5 ha zemes pašvaldības funkciju veikšanai;
4) Ar 2009.gada 19.februāra lēmumu „Par padomes lēmuma precizēšanu”
(Nr.60, 1§, p.3.1) noteikts, ka, apvienojot zemes vienības „Mežrozes 1 ” un
„Mežrozes”, apvienotajai zemes vienībai 1, 5 ha platībā, kad. Nr. 8042 007
0152, tiek saglabāta adrese „Mežrozes”, Allažmuiža, Allažu pagasts.
5) Siguldas novada Dome 2011.gada 15.jūlijā iesniedza pasūtījumu akciju
sabiedrībai „Mērniecības centrs MC” pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma
ar adresi „Mežrozes”, Allažmuiža, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
uzmērīšanai. Veicot uzmērīšanu, tika konstatēts, ka daļa no ēkām (pagrabs)
atrodas uz nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā nereģistrētas
zemes vienības. Tika konstatēts, ka ar īpašumu „Guntiņas”, Allažmuiža,
Allažu pag., Siguldas nov. (kad. apz. 8042 007 0071) un īpašumu
„Stiklakalns”, Allažmuiža, Allažu pag., Siguldas nov. (kad. apz. 8042 007
0144), un īpašumu „Dūmiņi”, Allažmuiža, Allažu pag., Siguldas nov. (kad.
apz. 8042 007 0098) robežojas zemes vienība 0,072 ha platībā (skatīt
pielikumu), uz kuras atrodas pagrabs, kas ir daļa no mājīpašuma „Mežrozes”
Allažmuiža, Allažu pag., Siguldas nov..
6) Dzīvokļi, dzīvojamā mājā ar adresi “Mežrozes”, Allažmuiža, Allažu pag.,
Siguldas nov., privatizēti saskaņā ar likuma "Par lauksaimniecības
uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" nosacījumiem. Saskaņā ar
likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās" 3.panta otrās daļas 3.punktu, zemes reformas
laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās
ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un
juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju,
nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma
tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja uz šīs zemes ir
dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par
lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju"
7) Lai varētu sakārtot īpašuma lietas, jāveic izmaiņas nekustamā īpašuma
kadastra informācijas sistēmā teksta daļā un grafiskajā daļā, attēlojot zemes
vienību kadastra kartē.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 27.punktu, likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās" 3.panta otrās daļas 3.punktu, likuma "Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likums" 24.panta pirmās daļas 1.punktu, Attīstības un tūrisma
komitejas 2011.gada 12.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, §6), atklāti balsojot, ar
11 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:

1) Zemes vienībai 0,072 ha platībā (pielikums) piešķirt adresi „Mežrozes”,
Allažmuiža, Allažu pagasts, Siguldas novads un pievienot īpašumam ar
kad.Nr. 8042 007 0152, kā otro zemes vienību.
2) Noteikt, ka zemes vienība 0,072 ha platībā ar adresi „Mežrozes”, Allažmuiža,
Allažu pagasts, Siguldas novads, ir piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu
māju apbūve (kods 0701).
11.§
Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Siguldas novada Dome ir izskatījusi I.O. 2011.gada 26.augusta iesniegumu ar
lūgumu anulēt ziņas par Z.B. deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā [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 un
saskaņā ar Finanšu komitejas 2011.gada 19.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.20, §1),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Anulēt ziņas par Z.B. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas
ielā 6, Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapas.
12.§
Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Siguldas novada Dome ir izskatījusi D.P. 2011.gada 26.septembra iesniegumu
ar lūgumu anulēt ziņas par D.K. deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā [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” 2.punktu un saskaņā
ar Finanšu komitejas 2011.gada 19.oktobra sēdes (prot.Nr.20, §2), atklāti balsojot, ar
11 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Anulēt ziņas par D.K. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas
ielā 6, Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapas.
13.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā [..]
Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par E.O.
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par mājokli [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 19.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.20,
§6), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Piedzīt no E.O. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par mājokli [adrese] Ls
30,48 apmērā, kavējuma naudu Ls 3,30 apmērā, kopā Ls 33,78 (trīsdesmit trīs lati, 78
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 J.G.
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par mājokli [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 19.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.20,
§5), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Piedzīt no J.G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par mājokli [adrese] Ls
39,74 apmērā, kavējuma naudu Ls 4,32 apmērā, kopā Ls 44,06 (četrdesmit četri lati,
6 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 A.N.
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par mājokli [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 19.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.20,
§4), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Piedzīt no A.N. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par mājokli [adrese] Ls
32,42 apmērā, kavējuma naudu Ls 3,52 apmērā, kopā Ls 35,94 (trīsdesmit pieci lati,
94 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 A.N.
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 19.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.20,
§3), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Piedzīt no A.N. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi [adrese] Ls 7,53
apmērā, kavējuma naudu Ls 1,48 apmērā, kopā Ls 9,01 (deviņi lati, 1 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.

Domes sēdē ierodas deputāts Jānis Odziņš. Turpmāk balsošanā piedalās 12
deputāti.

17.§
Par iecelšanu amatā
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un
saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 2011.gada 19.oktobra sēdes atzinumu
(prot.Nr.13, §1) un Finanšu komitejas 2011.gada 19.oktobra sēdes atzinumu
(prot.Nr.20, §10), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers, G.Zvejnieks),
pret – nav, atturas – nav, J.Odziņš, M.Malcenieks balsošanā nepiedalās, Dome
nolemj:
1.
2.

Iecelt par Siguldas novada Jaunrades centra direktori Ilzi Šulti, [..], ar 2011.gada
17.oktobri.
Noteikt I.Šultei Siguldas novada Jaunrades centra direktora amatā amatalgu Ls
600,00.

18.§
Par grozījumiem
Siguldas novada Domes 2011.gada 9.februāra lēmuma „Par Siguldas novada
Domes personāla saraksta 2011.gadam apstiprināšanu”, pielikumā Nr.1
„Siguldas novada Domes personāla saraksts 2011.gadam” (prot. Nr.3, § 15)
Izpilddirektore I.Zīle
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta astoto daļu, Siguldas novada
Domes 2011.gada 20.jūlija lēmumu „Par pašvaldības aģentūras „Siguldas tūrisma
attīstības aģentūra” izveidošanu” (prot.Nr.14, §23) un saskaņā ar Finanšu komitejas
2011.gada 19.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.20, §11), atklāti balsojot, ar 10 balsīm
par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – 1 (J.Odziņš), atturas – nav,
M.Malcenieks balsošanā nepiedalās, Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2011.gada 9.februāra lēmuma „Par
Siguldas novada domes personāla saraksta 2011.gadam apstiprināšanu” pielikumā
Nr.1 „Siguldas novada Domes personāla saraksts 2011.gadam” (prot.Nr.3, §15):
1. Izslēgt no personāla saraksta struktūrvienību „Tūrisma pārvalde” un amatus:
1.1. 100. punktu – Tūrisma pārvaldes vadītājs, amatalga Ls 853,00 slodze 1,
amatalga atbilstoši slodzei Ls 853,00, amata kods 1431 15, finansējums 4731.
1.2. 100.¹ punktu – tūrisma projektu vadītājs, amatalga Ls 654,00 slodze 1, amatalga
atbilstoši slodzei Ls 654,00, amata kods 2422 01, finansējums 4731.
1.3. 102.punktu - Tūrisma informācijas centra speciālists, stundas likme 2,77 Ls/h,
amata kods 4221 03, finansējums 4731.
1.4. 102.¹ punktā - Tūrisma informācijas centra speciālists, stundas likme 2,77 Ls/h,
amata kods 4221 03, finansējums 4731.
19.§
Par izmaiņām Siguldas pilsētas kultūras nama Nolikumā par ieņēmumiem un
maksas pakalpojumu tarifiem
Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Sakarā ar nepieciešamām izmaiņām Siguldas pilsētas kultūras nama sniegtajos
maksas pakalpojumos un saskaņā ar Siguldas novada domes Finanšu komitejas

2011.gada 5.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.19, §6), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Veikt grozījumus Siguldas novada Domes 2008.gada 20.februāra sēdē
apstiprinātā „Siguldas novada Siguldas pilsētas kultūras nama
nolikuma” (prot.Nr.4, §20) pielikumā „Siguldas pilsētas kultūras nama
nolikums par kultūras nama ieņēmumiem un maksas pakalpojumu
tarifiem” un izteikt to jaunā redakcijā (pielikums Nr.1).
2. Izslēgt no „Siguldas novada Siguldas pilsētas kultūras nama nolikuma”
Pielikumu Nr.2 „Siguldas novada sabiedriskās organizācijas un
apvienības, kas atbrīvojamas no telpu nomas maksas”.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 16.55
Nākošā kārtējā Domes sēde 2011.gada 2.novembrī, plkst.16.00.
Sēdi vadīja:
Protokolēja:

(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics
Aiva Šūmane

