Reģ. Nr. LV 90000048152
Pils ielā 16, Siguldā, LV-2150, tālr.67970844, fakss 67971371, e-pasts: dome@sigulda.lv
AS „SEB banka”, konts Nr.LV15UNLA0027800130404, kods UNLALV2X

2012.gada 21.martā

Siguldā

Nr.6

Sēdes darba kārtība:
Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2012.gadam.
Par novada nozīmes attīstības centra noteikšanu.
Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu A.D.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu I.L.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu A.P.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „Priežavoti”.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „Tirdzniecības
centrs „RAIBAIS SUNS”.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „Raiņa projekts”.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „SERISA”.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „VITA mārkets”.
12. Par dzīvojamās mājas Dzērveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, apsaimniekošanas
izdevumu un pārvaldīšanas līguma apstiprināšanu.
13. Par dzīvojamās mājas Siguldas ielā 5, Morē, Siguldas novadā, apsaimniekošanas
izdevumu apstiprināšanu un pārvaldīšanas līguma noslēgšanu.
14. Par P.E. iesniegumu.
15. Par Siguldas novada Domes 2008.gada 7.maija lēmuma (prot. Nr.9, §10, 5.p.)
atcelšanu.
16. Par pašvaldības autoceļu (ielu) seguma atjaunošanas, apsaimniekošanas un
satiksmes drošības uzlabošanas programmas finansējumu 2012.gadā.
17. Par Nolikuma ”Par Siguldas novada Domes Izglītības un kultūras komitejas
atbalsta fonda finansējuma piešķiršanu” apstiprināšanu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Jānis Zilvers, Jolanta Borīte, Aivars Jakobsons, Ēriks Čoders, Dainis Dukurs,
Jānis Strautmanis, Eva Viļķina, Verners Bērziņš, Māris Malcenieks, Jānis Kiršteins, Līga
Sausiņa, Jānis Odziņš
Nepiedalās deputāti: Andris Zaviļeiskis, Guntars Zvejnieks
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Inese Zīle, Būvvaldes
vadītāja Rudīte Bete, Juridiskās pārvaldes vadītāja Jeļena Zarandija, Zemes nodaļas vadītāja
Anita Viškere, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, Ekonomiste Anita Strautmane
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Piedalās: Preses pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”)
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.20
1.§
Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2012.gadam
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 17.02.2012. rīkojumu Nr.66 „Par
mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2012.gadam”, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā ar
Finanšu komitejas 2012.gada 21.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, §1), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, J.Kiršteins, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Siguldas novadam piešķirto mērķdotāciju 2012.gadam mācību grāmatu iegādei Ls
3898,00 sadalīt novada izglītības iestādēm proporcionāli skolēnu skaitam uz
2011./2012.mg. 1.septembri sekojošā apmērā:
1.1. Siguldas Valsts ģimnāzijai:
1.2. Siguldas pilsētas vidusskolai:
1.3. Siguldas novada vidusskolai:
1.4. Siguldas 1.pamatskolai:
1.5. Allažu pamatskolai:
1.6. Mores pamatskolai:

Ls 996,00
Ls 1442,00
Ls 240,00
Ls 769,00
Ls 263,00
Ls 188,00

2. Noteikt, ka par piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu ir atbildīgi izglītības iestāžu vadītāji.
2.§
____________________Par novada nozīmes attīstības centra noteikšanu________________
Ziņo: Attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte
Izskatījusi Rīgas plānošanas reģiona lūgumu pašvaldībām pieņemt lēmumu par novadu
nozīmes attīstības centru noteikšanu saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona 2012.gada 24.februāra
lēmumu Nr.14 „Par Rīgas plānošanas reģiona novadu nozīmes attīstības centriem” un centru
saraksta nosūtīšanu Rīgas plānošanas reģiona administrācijai
Dome konstatē, ka Allažu ciems atbilst Siguldas novada nozīmes attīstības centram un tā
izvirzītajiem kritērijiem: pakalpojumu centrs bijušajam pagastam; iedzīvotāju skaits pārsniedz
500; vietējo darbavietu esamība; pakalpojumu kopums; pakalpojumu ietvertā teritorija (15 – 20
km).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu „izstrādāt
pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas
attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību) un
Siguldas novada Domes Attīstības un Tūrisma komitejas 2012. gada 14.marta atzinuma (prot.
Nr.5, §1), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, J.Kiršteins, D.Dukurs),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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Noteikt Allažu ciemu kā Siguldas novada nozīmes attīstības centru.
3.§
Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatīja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Nurmiži 3”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
dzīvokļu īpašnieku pārstāvja D.L. 28.01.2012. iesniegumu, par dzīvojamās mājas „Nurmiži 3”,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.
1. Iesniegumam pievienoti:
1.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Nurmiži 3”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
dzīvokļu īpašnieku 28.01.2012. kopsapulces protokola kopija.
1.2. 28.01.2012. noslēgtais „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums”
starp „Nurmiži 3”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldnieku
Daini Liepu.
2. Dome konstatē:
2.1. Nekustamais īpašums sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Nurmiži 3”,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar 18 dzīvokļu īpašumiem, mājas kopīpašuma
daļām, kadastra apzīmējums 8094 001 0094 001.
2.2. Dzīvojamā mājā „Nurmiži 3”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 17 privatizēti,
pamatojoties uz likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju”, 1 dzīvoklis pašvaldības valdījumā.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz
likumu „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo daļu,
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2012.gada 13.marta lēmumu (prot. Nr.5, p.1), Attīstības
un tūrisma komitejas 2012.gada 14.marta lēmumu (prot. Nr.5, §6), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, M.Malcenieks,
V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, J.Kiršteins, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Nodot daudzdzīvokļu (18 dzīvokļi) dzīvojamās mājas „Nurmiži 3”, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem ar 2012.gada 2.martu.
4.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu A.D.
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi A.D., [adrese], 07.02.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums [adrese] A.D. pieder uz īpašuma tiesību pamata. A.D. īpašuma
tiesības uz ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma 1995.gada 25.maijā ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 75, [..].
2. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu - pašvaldības var
izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju kategorijām.
3. Saskaņā ar Sociālā dienesta atzinumu A.D. atbilst atvieglojumu saņēmēju kategorijai pēc
12.05.2010. Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu
3

nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā” 2.9. punktu – nestrādājošs,
vientuļš pensionārs.
4. Pamatojoties uz 12.05.2010. Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā” 2.9.1., 2.9.2.
apakšpunktiem, atvieglojumus piemēro nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem un
vientuļiem I un II grupas invalīdiem, ja nekustamais īpašums ir vienīgā deklarētā dzīves
vieta, kuriem pensija nepārsniedz 90% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī,
piešķirot nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no nodokļa summas par individuālo
dzīvojamo māju un 70% par zemi zem individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošām
ēkām, kuru platība nepārsniedz 2500 m2.
5. Pēc NINO programmas datiem uz 28.02.2012. A.D. nav nekustamā īpašuma nodokļa
parāda par 2011.gadu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un Siguldas novada
Domes 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.9.punkta 2.9.1., 2.9.2.apakšpunktu un
Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 7.marta atzinumu (prot. Nr.5, §4), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, J.Kiršteins, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Piešķirt A.D. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2012.gadam par 1/2domājamo
daļu no nekustamā īpašuma [..], 90% apmērā no nodokļa summas par dzīvojamo ēku – Ls 10,91
(aprēķinātais nodoklis Ls 12,12, atvieglojums Ls 10,91) un 70% apmērā no nodokļa summas par
zemi – Ls 89,10 (aprēķinātais nodoklis Ls 127,28, atvieglojums Ls 89,10).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu I.L.
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi I.L., [adrese], 02.02.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu, Dome konstatē:
1.

2.

3.

4.

Nekustamais īpašums [adrese], I.L. pieder uz īpašuma tiesību pamata. I.L. īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu 2005.gada 28.decembrī ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1353, [..].
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu - pašvaldības
var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
Saskaņā ar Sociālā dienesta atzinumu I.L. atbilst atvieglojumu saņēmēju kategorijai
pēc 12.05.2010. Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā” 2.9. punktam
– nestrādājošs, vientuļš pensionārs.
Pamatojoties uz 12.05.2010. Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas
novadā” 2.9.1., 2.9.2.apakšpunktiem, atvieglojumus piemēro nestrādājošiem,
vientuļiem pensionāriem un vientuļiem I un II grupas invalīdiem, ja nekustamais
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5.

īpašums ir vienīgā deklarētā dzīves vieta, kuriem pensija nepārsniedz 90% no valstī
noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī, piešķirot nodokļa atvieglojumu 90% apmērā
no nodokļu summas par individuālo dzīvojamo māju un 70% par zemi zem
individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošām ēkām, kuru platība nepārsniedz 2500
m2 .
Pēc NINO programmas datiem uz 28.02.2012. I.L. nav nekustamā īpašuma nodokļa
parāda par 2011.gadu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un Siguldas novada
Domes 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.9.punkta 2.9.1., 2.9.2.apakšpunktu un
Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 7.marta atzinumu (prot. Nr.5, §5), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, J.Kiršteins, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Piešķirt I.L. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2012.gadam par nekustamo
īpašumu [adrese], 90% apmērā no nodokļu summas par dzīvojamo ēku – Ls 10,91
(aprēķinātais nodoklis Ls 12,12, atvieglojums Ls 10,91) un 70% apmērā no nodokļu
summas par zemi – 127,75 Ls (aprēķinātais nodoklis Ls 182,50, atvieglojums Ls 127,75).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6.§
_________Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu A.P.____
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi A.P., [adrese], 07.02.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums [adrese] A.P. pieder uz īpašuma tiesību pamata. A.P.
īpašuma tiesības uz ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma 2006.gada
12.janvārī ir nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.75,
[..].
2. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi
atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
3. Saskaņā ar Sociālā dienesta atzinumu A.P. atbilst atvieglojumu saņēmēju
kategorijai pēc 12.05.2010. Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas
novadā” 2.9. punktu – nestrādājošs, vientuļš pensionārs.
4. Pamatojoties uz 12.05.2010. Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas
novadā” 2.9.1., 2.9.2.apakšpunktiem, atvieglojumus piemēro nestrādājošiem,
vientuļiem pensionāriem un vientuļiem I un II grupas invalīdiem, ja nekustamais
īpašums ir vienīgā deklarētā dzīves vieta, kuriem pensija nepārsniedz 90% no
valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī piešķir nodokļa atvieglojumu 90%
apmērā no nodokļa summas par individuālo dzīvojamo māju un 70% par zemi
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zem individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošām ēkām, kuru platība
nepārsniedz 2500 m2.
5. Pēc NINO programmas datiem uz 28.02.2012. A.P. nav nekustamā īpašuma
nodokļa parāda par 2011.gadu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un Siguldas novada
Domes 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.9.punkta 2.9.1., 2.9.2.apakšpunktu un
Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 7.marta atzinumu (prot. Nr.5, §3), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, J.Kiršteins, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Piešķirt A.P. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2012.gadam par 1/2domājamo daļu
no nekustamā īpašuma [..], 90% apmērā no nodokļa summas par dzīvojamo ēku – Ls 10,91
(aprēķinātais nodoklis Ls 12,12, atvieglojums Ls 10,91) un 70% apmērā no nodokļa summas par
zemi – Ls 89,10 (aprēķinātais nodoklis Ls 127,28, atvieglojums Ls 89,10).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „Priežavoti”
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi SIA „Priežavoti”, reģistrācijas numurs 40003463887, juridiskā adrese:
A.Sakses iela 18-2, Rīgā, 27.02.2012. iesniegumu Nr. 1-21/02/2012 par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamam īpašumam Zinātnes ielā 19, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Zinātnes ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā, SIA „Priežavoti” pieder uz
īpašuma tiesību pamata. SIA „Priežavoti” īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 2001.gada
19.jūnijā ir nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.808, kadastra
numurs 8094 004 0564.
2. Saskaņā ar 17.02.2012.VID izziņu Nr.8.21.9.1/1150 SIA „Priežavoti” kā nodokļu maksātājs
20.10.1999. gadā ir stājies uzskaitē un ir reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo
personu reģistrā. Uz 17.02.2012. nodokļu maksātājam nav nodokļu un citu valsts noteikto
obligāto maksājumu parādu.
3. Saskaņā ar 17.02.2012.VID izziņām Nr.8.21.9.1/1151, Nr.8.21.9.1/1152, par SIA
„Priežavoti” pastāvīgi strādājošo darbinieku skaitu, 2011.gadā ir saglabātas 2010.gadā
izveidotās darba vietas.
4. Pēc NINO programmas datiem uz 01.03.2012. SIA „Priežavoti” nav nekustamā īpašuma
nodokļa parāda par 2011.gadu.
5. Ar 2011.gada 9.marta Siguldas novada Domes lēmumu Nr.5(prot.Nr.30) SIA „Priežavoti”
tika piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums pamatojoties uz 2010.gada 12.maija
Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā” 2.6.2.apakšpunktu.
6. Saskaņā ar 07.03.2012. Finanšu komitejas atzinumu SIA „Priežavoti”, reģistrācijas numurs
40003463887, atbilst atvieglojumu saņēmēju kategorijai, pamatojoties uz 12.05.2010.
Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
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īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā” 2.6.punkta 2.6.2.apakšpunktu. Šo
noteikumu 2.6.2.apakšpunktā minētos atvieglojumus var piemērot juridiskām personām, kas
pēc 2010.gada 1.janvāra izveido 20 jaunas darbavietas, piešķirot nodokļa atvieglojumu 70%
apmērā no aprēķinātās nodokļa summas. Nodokļu atvieglojumu var piemērot trīs gadus pēc
kārtas, ja šīs darbavietas tiek saglabātas, katru gadu iesniedzot iesniegumu un noteikumos
norādītos dokumentus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un Siguldas novada
Domes 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.6.punkta 2.6.1.apakšpunktu un Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 7.marta atzinumu (prot. Nr.5, §6), atklāti balsojot,
ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, J.Kiršteins, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Piešķirt SIA „Priežavoti”, reģistrācijas numurs 40003463887, juridiskā adrese: A.Sakses
iela 18-2, Rīgā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2012.gadam par nekustamā
īpašuma zemi un ēku Zinātnes ielā 19, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.
8094 004 0564, 70 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas – Ls 1191,60 (aprēķinātais
nodoklis Ls 1702,28, atvieglojums Ls 1191,60).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
___________________SIA „Tirdzniecības centrs „RAIBAIS SUNS”___________________
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi SIA „Tirdzniecības centrs „RAIBAIS SUNS”, reģistrācijas numurs
40003797693, adrese: Vidzemes šoseja 16, Sigulda, Siguldas novads, 09.02.2012. iesniegumu
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamam īpašumam Vidzemes
šoseja 16, Sigulda, Siguldas novads, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Vidzemes šoseja 16, Siguldā, Siguldas novadā, SIA „Tirdzniecības
centrs „RAIBAIS SUNS” pieder uz īpašuma tiesību pamata. SIA „Tirdzniecības centrs
„RAIBAIS SUNS” īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 2001.gada 23.aprīlī ir
nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1481, kadastra numurs 8015
004 0434.
2. Saskaņā ar 03.02.2012. VID izziņu Nr.8.21.6.1/810 SIA „Tirdzniecības centrs „RAIBAIS
SUNS”, reģistrācijas numurs 40003797693, kā nodokļu maksātājs 24.01.2006. ir stājies
uzskaitē un ir reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Uz
03.02.2012. nodokļu maksātājam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu
parādu.
3. Tirdzniecības centra rekonstrukcija Vidzemes šosejā 16, Siguldā, Siguldas novadā, tika
pabeigta un pieņemta ekspluatācijā 02.06.2009. (akts Nr.09005858015).
4. Pēc NINO programmas datiem uz 01.03.2012. SIA „Tirdzniecības centrs „RAIBAIS SUNS”
nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par 2011.gadu.
5. Ar 2011.gada 23.februāra Siguldas novada Domes lēmumu Nr.4 (prot. Nr.28) SIA
„Tirdzniecības centrs „RAIBAIS SUNS” tika piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa
7

atvieglojums pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas novada Domes saistošo
noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem
Siguldas novadā” 2.7.1.apakšpunktu.
6. Saskaņā ar 07.03.2012. Finanšu komitejas atzinumu SIA „Tirdzniecības centrs „RAIBAIS
SUNS”, atbilst nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju kategorijai, pamatojoties
uz 12.05.2010. Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā” 2.7.punkta 2.7.1.apakšpunktu.
Šo noteikumu 2.7.1.apakšpunktā minētos atvieglojumus var piemērot fiziskām un juridiskām
personām, kuras ieguldījušas investīcijas jaunu objektu būvniecībā vai esošu rekonstrukcijā piešķirot nodokļa atvieglojumu 25% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par objektiem,
kuri nodoti ekspluatācijā līdz 2009.gada 31.decembrim (trīs gadus, sākot ar nākošo gadu pēc
objekta nodošanas ekspluatācijā).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta 27.punktu,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un Siguldas novada Domes
2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.7.punkta 2.7.1.apakšpunktu un Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 7.marta atzinumu (prot. Nr.5, §8), atklāti balsojot,
ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, J.Kiršteins, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Piešķirt SIA „Tirdzniecības centrs „RAIBAIS SUNS”, reģistrācijas numurs 40003797693,
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2012.gadam par nekustamo īpašumu Vidzemes
šoseja 16, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr. 8015 004 0434, 25% apmērā no nodokļu
summas par ēku – Ls 1976,51 (aprēķinātais nodoklis Ls 7906,04, atvieglojums Ls
1976,51).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „Raiņa projekts”
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi SIA „Raiņa projekts”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103178551, adrese Pils iela
8, Sigulda, Siguldas novads, 02.02.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu nekustamam īpašumam Raiņa ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā,
Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Raiņa ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā, SIA „Raiņa Projekts”
pieder uz īpašuma tiesību pamata. SIA „Raiņa Projekts” īpašuma tiesības 2008.gada
5.augustā ir nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1543,
kadastra numurs 8015 002 3115. Nekustamais īpašums sastāv no zemes ar kopējo
platību 1940 m2 un administratīvās ēkas ar kadastra Nr.8015 002 3115 001.
2. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu - pašvaldības
var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
3. Saskaņā ar VID izziņu SIA „Raiņa projekts”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103178551,
kā nodokļu maksātājs 03.07.2008. ir stājies uzskaitē VID un ir reģistrēts ar pievienotās
vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.
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4. Administratīvās ēkas rekonstrukcija Raiņa ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā, ir
pabeigta un pieņemta ekspluatācijā 25.08.2009. (akts Nr.09005948015).
5. Pēc NINO programmas datiem uz 01.03.2012. SIA „Raiņa projekts” nav nekustamā
īpašuma nodokļa parāda par 2011.gadu.
6. Ar 2011.gada 20.aprīļa Siguldas novada Domes lēmumu Nr.8 (prot. Nr.24) SIA „Raiņa
Projekts” tika piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums pamatojoties uz
2010.gada 12.maija Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā”
2.7.1.apakšpunktu.
7. Saskaņā ar 2012.gada 07.03.2012. Finanšu komitejas atzinumu SIA „Raiņa projekts”
atbilst nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju kategorijai, pamatojoties uz
2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā” 2.7.punkta
2.7.1.apakšpunktu. Šo noteikumu 2.7.1.apakšpunktā minētos atvieglojumus var
piemērot fiziskām un juridiskām personām, kuras ieguldījušas investīcijas jaunu objektu
būvniecībā vai esošu rekonstrukcijā - piešķirot nodokļa atvieglojumu 25% apmērā no
aprēķinātās nodokļa summas par objektiem, kuri nodoti ekspluatācijā līdz 2009.gada
31.decembrim (trīs gadus, sākot ar nākamo gadu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un Siguldas novada
Domes 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.7.punkta 2.7.1.apakšpunktu un Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 7.marta atzinumu (prot. Nr.5, §7), atklāti balsojot,
ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, J.Kiršteins, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Piešķirt SIA „Raiņa projekts”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103178551, adrese: Pils iela 8,
Sigulda, Siguldas novads, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2012.gadam par ēku,
ar kadastra Nr. 8015 002 3115 001, Raiņa ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā, 25% apmērā
no nodokļu summas – Ls 536,25 (aprēķinātais nodoklis Ls 2145,00, atvieglojums Ls
536,25).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „SERISA”
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi SIA „SERISA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003393289, adrese: Pils iela 8,
Sigulda, Siguldas novads, 02.02.2012.iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu nekustamam īpašumam Pils ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Pils ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā, SIA „SERISA” pieder uz
īpašuma tiesību pamata. SIA „SERISA” īpašuma tiesības 2008.gada 28.aprīlī ir
nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.270, kadastra numurs
8015 002 3110.
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2. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu - pašvaldības
var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
3. Saskaņā ar VID izziņu SIA „SERISA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003393289, kā
nodokļu maksātājs 20.05.1998. ir stājies uzskaitē VID un ir reģistrēts ar pievienotās
vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.
4. Dzīvojamās mājas un katlu mājas rekonstrukcija par biroja ēkām Pils ielā 13, Siguldā,
Siguldas novadā, ir pabeigta un pieņemta ekspluatācijā 19.06.2008. (akts Nr.08 00521
8015).
5. Pēc NINO programmas datiem uz 01.03.2012. SIA „SERISA” nav nekustamā īpašuma
nodokļa parāda par 2011.gadu.
6. Ar 2011.gada 20.aprīļa Siguldas novada Domes lēmumu Nr.8 (prot.Nr.25) SIA
„SERISA” tika piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 2010., 2011.gadam,
pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.12
„Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas
novadā” 2.7.1.apakšpunktu.
7. Saskaņā ar 2012.gada 07.03.2012. Finanšu komitejas atzinumu SIA „SERISA” atbilst
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju kategorijai, pamatojoties uz
2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā” 2.7.punkta
7.1.apakšpunktu. Šo noteikumu 2.7.1.apakšpunktā minētos atvieglojumus var piemērot
fiziskām un juridiskām personām, kuras ieguldījušas investīcijas jaunu objektu
būvniecībā vai esošu rekonstrukcijā - piešķirot nodokļa atvieglojumu 25% apmērā no
aprēķinātās nodokļa summas par objektiem, kuri nodoti ekspluatācijā līdz 2009.gada
31.decembrim (trīs gadus, sākot ar nākamo gadu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un Siguldas novada
Domes 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.7.punkta 2.7.1.apakšpunktu un Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 7.marta atzinumu (prot. Nr.5, §10), atklāti balsojot,
ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, J.Kiršteins, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Piešķirt SIA „SERISA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003393289, adrese: Pils iela 8,
Sigulda, Siguldas novads, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2012.gadam
nekustamam īpašumam Pils ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā, 25% apmērā no nodokļu
summas par ēkām ar kadastra Nr. 8015 002 3110 001, 8015 002 3110 002– Ls 881,66
(aprēķinātais nodoklis Ls 3526,66, atvieglojums Ls 881,66).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „VITA mārkets”
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi SIA „VITA mārkets”, reģistrācijas numurs 40003351054, adrese Vidus iela 1,
Sigulda, Siguldas novads, 09.02.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu nekustamam īpašumam Vidus iela 1, Siguldā, Siguldas novadā, Dome konstatē:
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1. Nekustamais īpašums Vidus iela 1, Siguldā, Siguldas novadā, SIA „VITA mārkets”
pieder uz īpašuma tiesību pamata. SIA „VITA mārkets” īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu 2002.gada 23.maijā ir nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1397, kadastra numurs 8015 002 4020. Nekustamais īpašums sastāv no
zemes ar kopējo platību 3680 m2 un tirdzniecības centra ar kad.apz.8015 002 4020 006,
kura galvenais izmantošanas veids – vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas –
kods 1230.
2. Saskaņā ar 02.02.2012. VID izziņu Nr.9.11/2768, SIA „VITA mārkets”, reģistrācijas
numurs 40003351054, kā nodokļu maksātājs 27.08.1997. ir stājies uzskaitē un ir
reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Uz 02.02.2012.
nodokļu maksātājam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.
3. Saskaņā ar 02.02.2012. VID izziņām SIA „VITA mārkets” ir saglabātas darbavietas virs
70%, salīdzinot ar vidējo darbavietu skaitu iepriekšējā taksācijas gadā, un iedzīvotāju
ienākumu nodoklis samaksāts virs 60%, salīdzinot ar iepriekšējo taksācijas gadu.
4. Pēc NINO programmas datiem uz 01.03.2012. SIA „VITA mārkets” nav nekustamā
īpašuma nodokļa parāda par 2011.gadu.
5. Saskaņā ar 07.03.2012. Finanšu komitejas atzinumu SIA „VITA mārkets” atbilst
atvieglojumu saņēmēju kategorijai, pamatojoties uz 12.05.2010. Siguldas novada
saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu
maksātajiem Siguldas novadā” 2.5.punktu. Šo noteikumu 2.5.punktā minētos
atvieglojumus var piemērot juridiskām personām, kuru īpašumos notiek uzņēmējdarbība
un darbības veids ir pakalpojumu sniegšana (ēku izmantošanas veida kods 1230) –
piešķirot nodokļa atvieglojumu 25% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas, ja tiek
izpildīti šo noteikumu 2.5.1. – 2.5.3.apakšpunkti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un Siguldas novada
Domes 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.5.punktu un Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2012.gada 7.marta atzinumu (prot. Nr.5, §9), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, M.Malcenieks,
V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, J.Kiršteins, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Piešķirt SIA „VITA mārkets”, reģistrācijas numurs 40003351054, nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 2012.gadam par nekustamā īpašuma zemi un ēku Vidus ielā 1,
Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 002 4020, 25% apmērā no aprēķinātās nodokļa
summas – Ls 1445,46 (aprēķinātais nodoklis Ls 5781,83, atvieglojums Ls 1445,46).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§
Par dzīvojamās mājas Dzērveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā apsaimniekošanas
izdevumu un pārvaldīšanas līguma apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Saskaņā ar Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas, Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr. 1000 0047 7183, nekustamais īpašums Dzērveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas
novadā, ar kadastra Nr. 8015 002 0062, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2356 m², ar
kadastra apzīmējumu 8015 002 0064 un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kopējo platību
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1991,2 m², ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0011 002, pieder Siguldas novada pašvaldībai,
nodokļu maksātāja kods 9000048152, saskaņā ar 27.12.2011. tiesneses M.Balodes lēmumu.
Dzīvokļi, kas atrodas nekustamajā īpašumā, ir izīrēti Siguldas novada iedzīvotājiem, kas
reģistrēti palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanai saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
un normatīvajiem aktiem, kas regulē šo jautājumu.
Likums „Par dzīvojamo telpu īri” 111.pants nosaka, ka Pašvaldībām piederošo dzīvojamo
telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības
domes noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta otrās daļas noteikumus. Šī 5.panta otrā daļa nosaka,
ka dzīvojamās telpas īres maksu veido dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas
ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai un peļņa.
Ar 2011.gada 9.februāra Siguldas novada Domes lēmumu „Par pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” (prot. Nr.3, §17), tika apstiprināta pašvaldības īpašumā
esošās dzīvojamās telpas īres maksa Ls 0,29 par vienu kvadrātmetru dzīvojamās telpas mēnesī.
2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1014 „Kārtība, kāda aprēķināma
maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, nosaka, kārtību kādā tiek
aprēķināti dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi.
Ņemot vērā to, ka 100% no kopējā dzīvokļu skaita daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Dzērveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, pieder pašvaldībai, tika veikta cenu aptauja par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju turpmāko pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RavLat Group”, iesniedza saimnieciski izdevīgāko
apsaimniekošanas izdevumu tāmi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Dzērveņu ielā 5, Siguldā,
Siguldas novadā, par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu Ls 0,296 par vienu kvadrātmetru
dzīvojamās telpas mēnesī, t.i. Ls 7072,74 gadā.
Saskaņā ar likuma „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” 5.pantu, dzīvojamās mājās
pārvaldīšanas nodrošināšana ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums. Šī paša likuma 10.pants
nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības kopumā vai atsevišķu šā likuma 6.pantā
noteikto pārvaldīšanas darbību (obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības 6.panta otrā daļa)
dzīvojamās mājas īpašnieks var uzdot veikt pārvaldniekam. Dzīvojamās mājas īpašnieks uzdod
pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, rakstveidā noslēdzot ar viņu dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas līgumu.
Pamatojoties uz augstākminēto un likuma „Par pašvaldībām” 4.pantu, 14.panta otrās
daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, likuma „Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likums” 5.pantu, 10.panta pirmo un otro daļu, 2008.gada 9.decembra Ministru
kabineta noteikumu Nr. 1014 „Kārtība, kāda aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 3.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11. un 111.pantu,
un Finanšu komitejas 2012.gada 21.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, §4), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, J.Kiršteins, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt dzīvojamās mājas Dzērveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā,
apsaimniekošanas izmaksas saskaņā ar pievienoto tāmi (pielikums Nr.1), nosakot, ka
viena m2 izcenojums mēnesī sastāda Ls 0,296.
2. Slēgt dzīvojamās mājas Dzērveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā pārvaldīšanas
līgumu uz diviem kalendāriem gadiem, t.i. no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada
31.martam, ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „RavLat Group”, reģistrācijas
Nr.43603029465, juridiskā adrese: Aviācijas iela 8, Jelgava, biroja adrese: Gāles iela
27, Sigulda, LV-2150.
3. Apstiprināt dzīvojamās mājas Dzērveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, pārvaldīšanas
līgumu pievienotajā redakcijā (pielikums Nr.2).

12

4. Uzdot Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļai noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
līgumu.
5. Par lēmuma izpildi atbildīgo nozīmēt Attīstības pārvaldes Īpašuma nodaļas Nekustamā
īpašuma speciālisti N.Balodi.
13.§
Par dzīvojamās mājas Siguldas ielā 5, Morē, Siguldas novadā, apsaimniekošanas izdevumu
apstiprināšanu un pārvaldīšanas līguma noslēgšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
1. Saskaņā ar Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas, Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr. 1000 0013 9135, nekustamais īpašums Siguldas ielā 5, Morē, Siguldas novadā,
ar kadastra Nr. 8015 4266 004 0140, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 5329 m², ar
kadastra apzīmējumu 4266 004 0140 un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, ar kadastra
apzīmējumu 4266 004 0140 001 un katlu mājas, kadastra apzīmējums 4266 004 0140, saskaņā ar
13.10.2005.tiesneša O.Blūmfeldes lēmumu.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Siguldas ielā 5, Morē, Siguldas novadā, sastāv no 21
dzīvokļiem, no tiem 7 dzīvokļi ir privatizēti, 14 dzīvokļi ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā:
1.1. dzīvoklis Nr. 1 un 9282/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266
900 0013;
1.2. dzīvoklis Nr. 2 un 6890/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266
900 0014;
1.3. dzīvoklis Nr. 4 un 6860/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266
900 0015;
1.4. dzīvoklis Nr. 6 un 6870/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266
900 0026;
1.5. dzīvoklis Nr. 8 un 6940/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266
900 0016;
1.6.
dzīvoklis Nr. 9 un 8820/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266
900 0017;
1.7. dzīvoklis Nr. 10 un 7040/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266
900 0018;
1.8. dzīvoklis Nr. 13 un 5100/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr. 4266
900 0020;
1.9. dzīvoklis Nr. 14 un 3410/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266
900 0019;
1.10. dzīvoklis Nr. 15 un 6900/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr. 4266
900 0022;
1.11. dzīvoklis Nr. 16 un 5110/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266
900 0021;
1.12. dzīvoklis Nr. 17 un 3450/141930 kopīpašuma domājamās daļas kadastra Nr.4266
900 0023;
1.13. dzīvoklis Nr. 19 un 5140/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr. 4266
900 0024;
1.14. dzīvoklis Nr. 20 un 3480/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266
900 0025.
2. Saskaņā ar likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 27.¹panta, 4.daļu, dzīvokļu īpašnieku
kopsapulcē katram dzīvokļu īpašniekam ir tika balsu, cik dzīvokļu ir viņa īpašumā. Ja vienam
dzīvokļu īpašniekam pieder vairāk nekā puse no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļiem,
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kopsapulcē viņam ir ne vairāk kā piecdesmit procenti balsu no visām klātesošo dalībnieku
balsīm.
Šī panta 5. daļa nosaka, ka dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums ir saistošs visiem
dzīvokļu īpašniekiem, ja „par” balsojuši vairāk nekā puse no dzīvokļu īpašnieku skaita.
Saskaņā ar 2012.gada 12.marta dzīvojamās mājas Siguldas ielā 5, Morē, Siguldas novadā,
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu, ar 59,5% balsīm „par” tika apstiprināts lēmums par
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Siguldas ielā 5, Morē, Siguldas novadā, kopīpašumā esošās
daļas, nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ravlat
Group”, reģistrācijas Nr. LV43603029465. (kopā 21 dzīvokļi - 100%; 1 dzīvoklis – 4,76%.
Pašvaldības īpašumā ir 14 (četrpadsmit) dzīvokļi, t.i. 50% balsis (saskaņā ar 24. panta 4.daļu) + 2
(divas) balsis, t.i. 9,52 %; Kopā 59,5%).
3. Likums „Par dzīvojamo telpu īri” 111.pants nosaka, ka Pašvaldībām piederošo
dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija
pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta otrās daļas noteikumus. Šī 5.panta otrā
daļa nosaka, ka dzīvojamās telpas īres maksu veido dzīvojamās mājas apsaimniekošanas
izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai un peļņa.
Ar 2011.gada 9.februāra Siguldas novada Domes lēmumu „Par pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” (prot. Nr.3, §17), tika apstiprināta pašvaldības īpašumā
esošās dzīvojamās telpas īres maksa Ls 0,29 par vienu kvadrātmetru dzīvojamās telpas mēnesī.
2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1014 „Kārtība, kāda aprēķināma
maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, nosaka, kārtību kādā tiek
aprēķināti dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi.
Ņemot vērā to, ka 66,66% no kopējā dzīvokļu skaita daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Siguldas ielā 5, Morē, Siguldas novadā, pieder pašvaldībai, tika veikta cenu aptauja par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju turpmāko pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RavLat Group”, iesniedza saimnieciski izdevīgāko
apsaimniekošanas izdevumu tāmi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Siguldas ielā 5, Morē,
Siguldas novadā, par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu Ls 0,22 par vienu kvadrātmetru
dzīvojamās telpas mēnesī, t.i. Ls 3717,65 kopā uz visu dzīvojamo māju gadā (dzīvokļu kopējā
platība ir 1408,2 m², koplietošanas telpu platība 512,40 m², kopā 1920,60 m²).
Kopējā dzīvokļu platība, pašvaldībai piederošajiem četrpadsmit dzīvokļiem, ir 841,8 m².
Koplietošanas platība, pašvaldībai piederošajiem četrpadsmit dzīvokļiem, ir 341,60 m².
Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa pašvaldībai piederošajiem četrpadsmit
dzīvokļiem sastāda Ls 2222,35 gadā (ieskaitot PVN).
4. Saskaņā ar likuma „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” 5.pantu, dzīvojamās mājās
pārvaldīšanas nodrošināšana ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums. Šī paša likuma 10.pants
nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības kopumā vai atsevišķu šā likuma 6.pantā
noteikto pārvaldīšanas darbību (obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības 6.panta otrā daļa)
dzīvojamās mājas īpašnieks var uzdot veikt pārvaldniekam. Dzīvojamās mājas īpašnieks uzdod
pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, rakstveidā noslēdzot ar viņu dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas līgumu.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 4.pantu, 14.panta otrās
daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, likuma „Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likums” 5.pantu, 10.panta pirmo un otro daļu, 2008.gada 9.decembra Ministru
kabineta noteikumu Nr. 1014 „Kārtība, kāda aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 3.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11. un 111.pantu,
un Finanšu komitejas 2012.gada 21.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, §5), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, J.Kiršteins, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:

14

1. Nodot pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pašvaldības dzīvokļu īpašumus
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Siguldas ielā 5, Morē, Siguldas novadā:
a) dzīvoklis Nr. 1 un 9282/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266 900
0013;
b) dzīvoklis Nr. 2 un 6890/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266 900
0014;
c) dzīvoklis Nr. 4 un 6860/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266 900
0015;
d) dzīvoklis Nr. 6 un 6870/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266 900
0026;
e) dzīvoklis Nr. 8 un 6940/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266 900
0016;
f) dzīvoklis Nr. 9 un 8820/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266 900
0017;
g) dzīvoklis Nr. 10 un 7040/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266 900
0018;
h) dzīvoklis Nr.13 un 5100/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr. 4266 900
0020;
i) dzīvoklis Nr. 14 un 3410/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266 900
0019;
j) dzīvoklis Nr. 15 un 6900/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr. 4266 900
0022;
k) dzīvoklis Nr. 16 un 5110/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266 900
0021;
l) dzīvoklis Nr. 17 un 3450/141930 kopīpašuma domājamās daļas kadastra Nr.4266 900
0023;
m) dzīvoklis Nr. 19 un 5140/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr. 4266 900
0024;
n) dzīvoklis Nr. 20 un 3480/141930 kopīpašuma domājamās daļas, kadastra Nr.4266 900
0025;
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ravlat Group”, reģistrācijas Nr. LV43603029465,
juridiskā adrese: Aviācijas iela 8, Jelgava, LV-3002, biroja adrese: Gāles iela 27, Sigulda,
LV-2150, sākot ar 2012. gada 1.aprīli.
2. Apstiprināt dzīvojamās mājas Siguldas ielā 5, Morē, Siguldas novadā, apsaimniekošanas
izmaksas saskaņā ar pievienoto tāmi (pielikums Nr.1), nosakot, ka viena m2 izcenojums
mēnesī sastāda Ls 0,22.
3. Slēgt dzīvojamās mājas Siguldas ielā 5, Morē, Siguldas novadā, pārvaldīšanas līgumu uz
diviem kalendāriem gadiem. no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam, ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „RavLat Group”, reģistrācijas Nr.43603029465, juridiskā adrese:
Aviācijas iela 8, Jelgava, biroja adrese: Gāles iela 27, Sigulda, LV-2150.
4. Uzdot Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļai noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu
pievienotajā redakcijā (pielikums Nr.2).
5. Par lēmuma izpildi atbildīgo nozīmēt Attīstības pārvaldes Īpašuma nodaļas Nekustamā
īpašuma speciālisti N.Balodi.
14.§
Par P.E. iesniegumu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
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Izskatot P.E., [adrese], 2012.gada 16.februāra iesniegumus ar piedāvājumu atpirkt viņam
piederošos zemes gabalus, Dome konstatē:
1. Piedāvātais zemes gabals 1545 m² platībā, ir daļa no nekustamā īpašuma ar adresi Mores iela
1, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., kad. Nr. 8094 0040097. Minētajam nekustamajam
īpašumam tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts. Atdalāmā zemes vienība 1545 m² platībā
atrodas vairākstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā. Piedāvāta pirkuma cena – 15000,00
(piecpadsmit tūkstoši lati).
2. Otrs piedāvātais zemes gabals 1348m² platībā, ir daļa no nekustamā īpašuma ar adresi: Mores
iela 2, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., kad. Nr. 80940040770. Par šo zemes gabalu P.E.
vēlas saņemt Ls 3000,00 (trīs tūkstošus lati) vai lūdz rast iespēju apmainīt pret līdzvērtīgu
zemi.
3. Jautājums izskatīts 2012.gada 14.marta Siguldas novada Domes Attīstības un tūrisma
komitejas sēdē un P.E. priekšlikumi ir noraidīti.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām ” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, kurš nosaka, ka tikai Dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu
pašvaldības īpašumā, 2012.gada 14.marta Attīstības un tūrisma komitejas atzinumu (prot. Nr.5,
§5), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš,
A.Jakobsons, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, J.Kiršteins, D.Dukurs), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Noraidīt P.E. priekšlikumu par zemes gabala daļas 1545 m² platībā, no nekustamā
īpašuma ar adresi Mores iela 1, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., kad. Nr.
80940040097, iegūšanu pašvaldības īpašumā.
2. Noraidīt P.E. priekšlikumu par zemes gabala daļas 1348m² platībā, no nekustamā
īpašuma ar adresi: Mores iela 2, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., kad. Nr.
80940040770, iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Sēdē ierodas deputāts Ē.Čoders. Turpmāk balsošanā piedalās 13 deputāti.
15.§
Par Siguldas novada Domes 2008.gada 7.maija lēmuma
(prot. Nr.9, §10, 5.p.) atcelšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot B.P., [adrese], iesniegumu ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes robežu plānus
saskaņā ar zemes ierīcības projektu, kas apstiprināts 2008.gada 7.maija Siguldas novada Domes
sēdē, Dome konstatē:
1. Likuma "Zemes ierīcības likums" 22.pants nosaka: zemes ierīcības projekts īstenojams četru
gadu laikā. Ja minētajā laikposmā tiek grozīts teritorijas plānojums, attiecīgi izvērtējams
zemes ierīcības projekts. Ja izmaiņas attiecas uz projektēto teritoriju, ieinteresētā persona
ierosina projekta izvērtēšanu pašvaldībā. Ja zemes ierīcības projekts nav īstenots, ieinteresētā
persona ierosina jauna zemes ierīcības projekta izstrādi vai esošā zemes ierīcības projekta
izvērtēšanu un apstiprināšanu. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija
kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un
ierakstīta zemesgrāmatā.
2. 2008.gada 29.oktobrī Siguldas novada Dome ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.§1) “Par
saistošo noteikumu „Siguldas novada teritorijas plānojums 2008. – 2020.gadam”
apstiprināšanu”. Ar Siguldas novada Domes 2009.gada 2.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.12 „Par Siguldas novada teritorijas plānojumu” apstiprināts Siguldas novada
teritorijas plānojums.
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3. 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 54.
punktā noteikts, ka zemes vienību sadalīšanas projekti un citi zemes vienību veidošanas
projekti, kas vietējā pašvaldībā apstiprināti līdz 2009.gada 23.decembrim un nav īstenoti, ja
par tiem attiecīgā Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa nav sniegusi atzinumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 "Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi", ir īstenojami līdz 2011.gada 23.decembrim. Zemes kadastrālās
uzmērīšanas dokumentus iesniedz Valsts zemes dienestā reģistrācijai Kadastra informācijas
sistēmā.
4. Nekustamam īpašumam “Kalna Benčkēni”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izstrādātais
zemes ierīcības projekts nav realizēts līdz 2011.gada 23.decembrim.
5. B.P. nosūtīta vēstule ar informāciju par lēmuma atcelšanu.
Ņemot vērā un pamatojoties uz likuma "Zemes ierīcības likums" 22.pantu,
Administratīva procesa likuma 83.panta otro daļu, 85.panta otrās daļas 1.punktu un 2.punktu,
12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 54.punktu,
Siguldas novada Domes Attīstības un tūrisma komitejas 2012.gada 14.marta atzinumu (prot.
Nr.5, §4), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, J.Kiršteins, D.Dukurs,
Ē.Čoders), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Atcelt Siguldas novada Domes 2008.gada 7.maija lēmuma „Par nekustamo īpašumu
sadalīšanu un adreses vai nosaukuma piešķiršanu” 5.punktu (prot. Nr. 9, §10).
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010).
16.§
Par pašvaldības autoceļu (ielu) seguma atjaunošanas, apsaimniekošanas un
___________satiksmes drošības uzlabošanas programmas finansējumu 2012.gadā________
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, likuma „Par
autoceļiem” 1.panta otro daļu, 12.panta trešo un astoto daļu, LR Ministru kabineta 11.03.2008.
noteikumu Nr.173 „Valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietojuma kārtība”
1.6, 2.2, 7, 9, 11, 23, 28, 29. un 30.punktu, un Finanšu komitejas 2012.gada 21.marta sēdes
atzinumu (prot. Nr.6, §8), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte,
J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa,
J.Kiršteins, D.Dukurs, Ē.Čoders), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības autoceļu (ielu) seguma atjaunošanas, apsaimniekošanas un
satiksmes drošības uzlabošanas programmas finansējumu 2012.gadam.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Siguldas novada Domes Attīstības pārvaldes
Īpašumu nodaļai.
17.§
Par Nolikuma ”Par Siguldas novada Domes Izglītības un kultūras komitejas atbalsta fonda
finansējuma piešķiršanu” apstiprināšanu
Ziņo: Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 2.punktu un Siguldas novada Domes Izglītības
un kultūras komitejas 2012.gada 22.februāra sēdes atzinumu (prot. Nr.3, p. 9), atklāti balsojot, ar
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13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, J.Kiršteins, D.Dukurs, Ē.Čoders), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Nolikuma „Par Siguldas novada Domes Izglītības un kultūras komitejas
atbalsta fonda finansējuma piešķiršanu” projektu.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 16:55
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2012.gada 4.aprīlī plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2012.gada 4.aprīlī, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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