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2011.gada 30.novembrī

Siguldā

Nr.23

Sēdes darba kārtība:
Par zemes iznomāšanu VA/S „Latvijas Dzelzceļš”.
Par SIA „Saltavots” pamatkapitāla palielināšanu.
Par zemes ierīcības projektu.
Par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu nekustamā īpašuma ar adresi
„Laurenči”, Sigulda, Siguldas novads, 1.zemes vienībai.
5. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
6. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
7. Par atteikumu anulēt personas deklarēto dzīvesvietu.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā [..].
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 nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā [..].
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 [..].
1.
2.
3.
4.

Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās: Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers
Piedalās deputāti: Jolanta Borīte, Ēriks Čoders, Aivars Jakobsons, Jānis Kiršteins, Līga
Sausiņa, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina, Guntars Zvejnieks, Māris Malcenieks, Jānis Odziņš.
Nepiedalās deputāti: Verners Bērziņš, Andris Zaviļeiskis - darba noslogotības dēļ, Dainis
Dukurs – atrodas ārpus Latvijas.
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Juriste
Elīna Grobiņa, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Ekonomiste Anita Strautmane,
Teritorijas plānotāja Ilze Urtāne, Nodokļu administratore Kristīne Bērze.
Piedalās: preses pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”)
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.10
1.§
_________________Par zemes iznomāšanu VA/S „Latvijas Dzelzceļš”_________________

Ziņo: Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
2004.gada 1.martā starp Siguldas novada Domi (bijušo Rīgas rajona Siguldas novada
domi) un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Dzelzceļš” tika noslēgts Patapinājuma līgums par
lietošanai neapdzīvojamo telpu Ausekļa ielā 6, Siguldā, ar kopējo platību 252,9 m²,
patapināšanu. Patapinājuma ņēmējam valsts akciju sabiedrību „Latvijas Dzelzceļš” lietošanā tika
nodota Siguldas dzelzceļa stacijas ēka 231,1 m² platībā, kā arī Siguldas dzelzceļa stacijas
ugunsdzēsēju šķūnis 21,8 m² platībā.
2011.gada 31.oktobrī starp Siguldas novada Domi un valsts akciju sabiedrību „Latvijas
Dzelzceļš” tika noslēgta Vienošanās Nr. DFG-53/507 par grozījumiem 2004.gada 1.marta
Patapinājuma līgumā Nr. DJU-283. Saskaņā ar noslēgto vienošanos, tika grozīts Patapinājuma
līguma 1.punkts, kas nosaka, ka turpmāk valsts akciju sabiedrību „Latvijas Dzelzceļš” savas
saimnieciskās darbības nodrošināšanai un ar vilcienu kustības nodrošināšanu un pasažieru
pārvadājumu apkalpošanu saistītajās darbībās izmantos nedzīvojamās telpas Ausekļa ielā 4A un
Ausekļa ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā, tajā skaitā – telpas ugunsdzēsēju šķūnī Ausekļa ielā
4A (kadastra apzīmējums 8015 002 3322 004), signalizācijas un sakaru distancei – 21,8 m² un
bagāžas noliktavas ēkā Ausekļa ielā 6A (kadastra apzīmējums 8015 002 3322 002), reģionālajam
apsaimniekošanas iecirknim 22,4 m².
Kā nosaka 2011.gada 31.oktobrī noslēgtās Vienošanās 1.punkts, vienlaikus ar grozījumu
veikšanu patapinājuma līgumā noslēdzams zemes nomas līgums par funkcionāli saistīto zemes
gabalu zem ēkām ar kadastra apzīmējumiem 8015 002 3322 002 un 8015 002 3322 004.
Ņemot vērā, ka patapinājumā nodotās telpas ir funkcionāli saistītas ar zemes gabalu, uz
kura tās atrodas, papildus ir nepieciešams noslēgt zemes nomas līgumu par zemes nomu,
proporcionāli patapināto telpu platībai.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta 14.daļas a) un b) apakšpunktu, 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.7
„Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr.16, §1) 82.punktu, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 5.
un 7.punktiem, Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada 23.novembra sēdes atzinumu (prot.
Nr.18, §7) un Siguldas novada Domes 2011.gada 30.novembra Finanšu komitejas atzinumu
(prot. Nr.23, §2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, Ē.Čoders,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, M.Malcenieks,
J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Iznomāt VA/S „Latvijas Dzelzceļš” zemi 2180/8797 domājamo daļu apmērā no kopējā
zemesgabala 8797 m² platībā Ausekļa ielā 4, Siguldā, ar kadastra apzīmējumu 8015 002
0085, proporcionāli patapinājuma lietošanās nodotajai nedzīvojamai telpai ugunsdzēsēju
šķūnī Ausekļa ielā 4A (kadastra apzīmējums 8015 002 3322 004), signalizācijas un
sakaru distancei – 21,8 m².
2. Iznomāt VA/S „Latvijas Dzelzceļš” zemi 2240/7346 domājamo daļu apmērā no kopējā
zemesgabala 7346 m² platībā no nekustamā īpašuma „Autoostas laukums”, Siguldā, ar
kadastra apzīmējumu 8015 002 0088, proporcionāli patapinājuma lietošanās nodotajai
nedzīvojamai telpai bagāžas noliktavas ēkā Ausekļa ielā 6A (kadastra apzīmējums 8015
002 3322 002), reģionālajam apsaimniekošanas iecirknim – 22,4 m².
3. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu – 12 gadi.
4. Nomas maksa 1,5% apmērā no zemesgabalu kadastrālās vērtības gadā un PVN.
Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
5. Lēmuma kontroli uzdot Attīstības pārvaldes vadītājai I.Zālītei.

2.§
__________________Par SIA „Saltavots” pamatkapitāla palielināšanu_________________

Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, likuma „Komerclikums” 153.panta pirmo daļu, 154.panta pirmo un trešo
daļu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta pirmās daļas 4.punktu,
6.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
43.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 44.pantu un Siguldas novada Domes 2011.gada
16.novembra lēmumu „Par grozījumiem 2009.gada 27.maija lēmumā „Par aizņēmuma atmaksu
SIA „Saltavots”” (prot. Nr.22, §13), ņemot vērā Finanšu komitejas 2011.gada 30.novembra
sēdes atzinumu (prot. Nr.23, Nr.1), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
J.Borīte, Ē.Čoders, A.Jakobsons, J.Kiršteins, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
M.Malcenieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Palielināt SIA „Saltavots” pamatkapitālu par Ls 75 557, 81 (septiņdesmit pieci tūkstoši
pieci simti piecdesmit septiņi lati, 81 santīms), kā Siguldas novada Domes ieguldījumu
naudā:
1.1. Ls 20 771,25 (divdesmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens tūkstotis lati,
25 santīmi) – avansa maksājums sabiedrībai ilgtermiņa finanšu ieguldījumos
2010.gada 23.decembrī - pašvaldības līdzfinansējums projektā Siguldas novada
Mores ciema un Jūdažu ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai.
1.2. Ls 54 786,56 (piecdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši lati, 56
santīmi) - aizdevuma pamatsummas un procentu atmaksātā summa no 2010.gada
15.janvāra līdz 2011.gada 22.novembrim kā avansa maksājums sabiedrībai
ilgtermiņa finanšu ieguldījumos.
2. SIA „Saltavots” valdes loceklim Jānim Gāgam iesniegt visus nepieciešamos
dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, lai veiktu grozījumus kapitālsabiedrības statūtos
un iesniegt izmainītos statūtus Siguldas novada Domes Finanšu pārvaldē.
3.§
________________________________Par zemes ierīcības projektu______________________
Ziņo: Teritorijas plānotāja Ilze Urtāne
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, Ē.Čoders, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, M.Malcenieks, J.Odziņš), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Sakarā ar jaunas informācijas iesniegšanu, atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo Domes
sēdi.
4.§
Par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu nekustamā īpašuma ar adresi
________„Laurenči”, Sigulda, Siguldas novads, 1.zemes vienībai_______________________
Ziņo: Teritorijas plānotāja Ilze Urtāne
Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta piekto daļu, 06.10.2009. MK
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1. un 78.punktu,
2011.gada 3.augusta Siguldas novada Domes lēmumu „Par detālplānojuma pirmās redakcijas
projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai nekustamam īpašumam ar adresi „Laurenči”,
Sigulda, Siguldas novads, 1.zemes vienībai (kadastra apzīmējums 80150024804)” (prot. Nr.15,
19§), 2011.gada 31.oktobra detālplānojuma vadītājas I.Urtānes atzinumu „Par detālplānojuma
redakciju nekustamā īpašuma ar adresi „Laurenči”, Sigulda, Siguldas novads, 1.zemes vienībai”,
kā arī Siguldas novada Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada 23.novembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.23, 4§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, Ē.Čoders,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, M.Malcenieks,
J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:

1. Apstiprināt 1.redakciju kā galīgo detālplānojuma redakciju nekustamā īpašuma ar adresi
„Laurenči”, Sigulda, Siguldas novads, 1.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80150024804, 43 548 m² platībā.
2. Izdot detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves saistošos
noteikumus nekustamā īpašuma ar adresi „Laurenči”, Sigulda, Siguldas novads,
1.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80150024804, kā Siguldas novada Domes
saistošos noteikumus Nr.20 „Detālplānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas
un apbūves saistošie noteikumi nekustamā īpašuma ar adresi „Laurenči”, Sigulda,
Siguldas novads, 1.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80150024804.
3. Lēmumu publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, „Rīgas Apriņķa Avīze” un ievietot
Siguldas novada mājas lapā www.sigulda.lv.
4. Noteikt, ka ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Siguldas novada pašvaldības
Attīstības pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
5.§
__________________________Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu___________
Ziņo: Juriste Elīna Grobiņa
Siguldas novada Dome ir izskatījusi SIA „Ektornet Real Estate Latvia” 2011.gada
7.oktobra iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par E.L. un viņa nepilngadīgā bērna M.L. 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 2011.gada 30.novembra Sociālās
komitejas atzinumu (Prot. Nr.10, §1), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
J.Borīte, Ē.Čoders, A.Jakobsons, J.Kiršteins, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
M.Malcenieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Anulēt ziņas par E.L. un viņa nepilngadīgā bērna M.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.
6.§
___________________Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu__________________
Ziņo: Juriste Elīna Grobiņa
Siguldas novada Dome ir izskatījusi D.Z. 2011.gada 12.oktobra iesniegumu ar lūgumu
anulēt ziņas par I.Z. 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 2011.gada 30.novembra Sociālās
komitejas atzinumu (Prot. Nr.10, §2, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
J.Borīte, Ē.Čoders, A.Jakobsons, J.Kiršteins, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
M.Malcenieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Anulēt ziņas par I.Z. 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.

7.§
______________Par atteikumu anulēt personas deklarēto dzīvesvietu _________
Ziņo: Juriste Elīna Grobiņa
Siguldas novada Dome ir izskatījusi SIA „Ektornet Real Estate Latvia” 2011.gada
4.oktobra iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par I.L. 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” 2.punktu un saskaņā ar 2011.gada 30.novembra Sociālās
komitejas atzinumu (Prot. Nr.10, §3), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
J.Borīte, Ē.Čoders, A.Jakobsons, J.Kiršteins, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
M.Malcenieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Atteikt anulēt ziņas par I.L. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 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.
8.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā
____________[..]__________
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par J.A. 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 Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2011.gada 30.novembra atzinumu (prot. Nr.23,§13), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, Ē.Čoders, A.Jakobsons, J.Kiršteins, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, M.Malcenieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Piedzīt no J.A. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par mājokli [adrese], Ls 23,75
apmērā, kavējuma naudu Ls 1,57 apmērā, kopā Ls 25,32 (divdesmit pieci lati, 32 santīmi)
bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo
un nekustamo īpašumu.
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.

9.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā
____________[..]____________
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par D.A. 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 Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2011.gada 30.novembra atzinumu (prot. Nr.23, §12), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, Ē.Čoders, A.Jakobsons, J.Kiršteins, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, M.Malcenieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Piedzīt no D.A. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par mājokli [adrese], Ls 5,67
apmērā, kavējuma naudu Ls 0,60 apmērā, kopā Ls 6,27 (seši lati, 27 santīmi) bezstrīdus kārtībā,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
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.
10.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā
____________________[..]_______
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par D.A. 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 Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2011.gada 30.novembra atzinumu (prot. Nr.23, §11), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, Ē.Čoders, A.Jakobsons, J.Kiršteins, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, M.Malcenieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Piedzīt no D.A. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi [adrese], Ls 25,58 apmērā,
kavējuma naudu Ls 5,40 apmērā, kopā Ls 30,98 (trīsdesmit lati, 98 santīmi) bezstrīdus kārtībā,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
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.

11.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā
_______[..]___
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par S.A. nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [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 Siguldas novada Domes
Finanšu komitejas 2011.gada 30.novembra atzinumu (prot. Nr.23, §10), atklāti balsojot, ar 12

balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, Ē.Čoders, A.Jakobsons, J.Kiršteins, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, M.Malcenieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Piedzīt no S.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [adrese], Ls
7,01 apmērā, kavējuma naudu Ls 0,56 apmērā, kopā Ls 7,57 (septiņi lati, 57 santīmi) bezstrīdus
kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.
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.
12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā
_______________[..]________
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par D.D. 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 Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2011.gada 30.novembra atzinumu (prot. Nr.23, §9), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, Ē.Čoders, A.Jakobsons, J.Kiršteins, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, M.Malcenieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Piedzīt no D.D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par mājokli [adrese], Ls 47,83
apmērā, kavējuma naudu Ls 5,15 apmērā, kopā Ls 52,98 (piecdesmit divi lati, 98 santīmi)
bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo
un nekustamo īpašumu.
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.
13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā
____________________[..]________
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par D.D. 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 Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2011.gada 30.novembra atzinumu (prot. Nr.23, §8), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, Ē.Čoders, A.Jakobsons, J.Kiršteins, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, M.Malcenieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Piedzīt no D.D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi [adrese], Ls 9,58 apmērā,
kavējuma naudu Ls 1,94 apmērā, kopā Ls 11,52 (vienpadsmit lati, 52 santīmi) bezstrīdus kārtībā,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.

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.
14.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā
______[..]____
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par A.F. 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 Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2011.gada 30.novembra atzinumu (prot. Nr.23, §14), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, Ē.Čoders, A.Jakobsons, J.Kiršteins, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, M.Malcenieks, J.Odziņš), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Piedzīt no A.F. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par mājokli [adrese], Ls 7,60 apmērā,
kavējuma naudu Ls 0,51 apmērā, kopā Ls 8,11 (astoņi lati, 11 santīmi) bezstrīdus kārtībā,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
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.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 16.25
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2011.gada 14.decembrī plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2011.gada 14.decembrī plkst.14.00.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece

