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Sēdes darba kārtība:
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20.

Par Siguldas novada Domes 2011.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
Par Siguldas novada Domes 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Par SIA „Rīgas rajona slimnīca” gada pārskata apstiprināšanu.
Par SIA „Saltavots” gada pārskata apstiprināšanu.
Par ūdensapgādes un kanalizācijas objektu norakstīšanu.
Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam uzraudzības
ziņojuma un aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.9 „Par grozījumiem 2011.gada
16.novembra Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.18 „Pašvaldības
aģentūras „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi”.
Par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā telpas Nr.18 veikala/kafejnīcas - nomas tiesību izsoli.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā ar adresi „Zemdegas”,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, un darba uzdevuma apstiprināšanu.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā ar adresi „Plānupe”,
Allažu pagastā, Siguldas novadā, un darba uzdevuma apstiprināšanu.
Par grozījumiem Domes lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā
īpašumā ar adresi ”Šķūņabeites”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā” (prot. Nr.3, §9).
Par zemes iznomāšanu.
Par grozījumiem Umeru ezera nomas līgumā.
Par grozījumiem Nolikumā „Siguldas novada amatiermākslas kolektīvu darbības
finansēšanas kārtība”.
Par „K-Laine” iesnieguma izskatīšanu.
Par Siguldas novada Pašvaldības policijas darbinieku pilnvarojumu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „Rehabilitācijas
centrs „Krimulda””.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu V.S.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu V.T.

Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājsUģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Aivars Jakobsons, Dainis Dukurs, Jānis Odziņš, Jānis Strautmanis(ar Domes
priekšsēdētāj atļauju sēdi pamet pēc 9.jautājumaizskatīšanas), Verners Bērziņš, Jānis Kiršteins,
Līga SausiņaStrautmanis(ar Domes priekšsēdētāj atļauju sēdi pamet pēc 17.jautājuma
izskatīšanas), Guntars Zvejnieks, Ēriks Čoders(ierodas ar nokavēšanos un balsojumā piedalās no
5.jautājuma), Māris Malcenieks(ierodas ar nokavēšanos un balsojumā piedalās no 5.jautājuma)
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Nepiedalās deputāti: Jānis Zilvers, Jolanta Borīte, Andris Zaviļeiskis, Eva Viļķina
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Inese Zīle,Juridiskās
pārvaldes vadītāja Jeļena Zarandija, Ekonomiste Anita Strautmane, Attīstības pārvaldes vadītāja
Inga Zālīte, Galvenā grāmatvede Dace Spriņķe, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone,
Nodokļu administratore Kristīne Bērze, Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Liene Jurkāne,
Pašvaldības policijas juriste Kristīne Baltiņa
Piedalās: P/A „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante, Preses pārstāvis
Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”)
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.10

1.§
_________Par Siguldas novada Domes 2011. gada finanšu pārskata apstiprināšanu_______
Ziņo: Galvenā grāmatvede D.Spriņķe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 25.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §5), un
zvērināta revidenta Nikolaja Lukina (sertifikāta Nr.70) 2012.gada 23.aprīļa izsniegto ziņojumu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par(U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Domes 2011.gada finanšu pārskatu.
2.§
________Par Siguldas novada Domes 2011. gada publiskā pārskata apstiprināšanu_______
Ziņo: Galvenā grāmatvede D.Spriņķe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 25.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §6), atklāti
balsojot, ar 9 balsīm par(U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Domes 2011.gada publisko pārskatu.
3.§
Par SIA „Rīgas rajona slimnīca” gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas rajona slimnīca”, reģistrācijas Nr.
40003124730, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 13, Sigulda, 2011.gada pārskatu, pamatojoties uz
LR likuma ”Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās
daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 4.daļu, SIA auditorfirma „Kaņepe un
partneri” zvērinātas revidentes Marijas Kaņepes 2012.gada 9.marta neatkarīgu revidentu
ziņojumu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 25.aprīļa sēdes
atzinumu (prot. Nr.8, §8), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par(U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs,
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J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas –
nav,Dome nolemj:
Apstiprināt SIA „Rīgas rajona slimnīca” gada pārskatu par 2011.gadu.
4.§
Par SIA „Saltavots” gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Ekonomiste A. Strautmane
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saltavots”, reģistrācijas Nr. 40103055793,
juridiskā adrese Vildogas ceļš 2, Sigulda, 2011.gada pārskatu, pamatojoties uz LR likuma ”Par
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas 1.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 4.daļu, auditorsabiedrības „RENIKS” SIA, reģistrācijas Nr.
44103001759, valdes priekšsēdētāja, zvērināta revidenta Nikolaja Lūkina 2012.gada 12.marta
atzinumu Nr. 142, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 25.aprīļa
sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §7), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par(U.Mitrevics, J.Strautmanis,
D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav,
atturas – nav,Dome nolemj:
Apstiprināt SIA „Saltavots” gada pārskatu par 2011.gadu.
Sēdē ierodas deputāts Ē.Čoders un deputāts M.Malcenieks. Turpmāk balsošanā piedalās 11 deputāti.

5.§
___________________Par ūdensapgādes un kanalizācijas objektu norakstīšanu__________
Ziņo: Galvenā grāmatvede D.Spriņķe
Izskatījusi Siguldas novada Domes Finanšu pārvaldes iesniegumu par nolietoto
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu norakstīšanu, kas nodoti valdījumāpašvaldības
kapitālsabiedrībai Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Saltavots” (turpmāk SIA „Saltavots” ) un
atrodas SIA „Saltavots” bilancē, Dome konstatē:
1. Ir saņemts 2012.gada 29.marta SIA „Saltavots” slēdziens, par Siguldas novada Domei
piederošajiem ūdensvada ārējiem tīkliem un kanalizācijas tīkliem Krimuldas novada
teritorijā, kas veikts uz SIA „Saltavots” ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, objektu
inventarizāciju, ziņojumiem no SIA „Rehabilitācijas centrs „Krimulda”” un Projektu
Būvuzrauga J.Vīciepa atzinuma pamata.
2. Atbilstoši slēdzienam ar pamatlīdzekļu stāvokli, secināms, ka ekspluatācijai nederīgi un
norakstāmi no bilances šādi Siguldas novada Domes īpašumā esošie objekti, kas atrodas SIA
„Saltavots” bilancē:
Nr.p.k.
Objekta nosaukums
Pieņemts
Uzskaites
Atlikusī vērtība
uzskaitē
vērtība Ls
Ls
1.
Ūdensvada ārējie tīkli
01.01.1983
2 570,40
435,30
Krimuldā
2.
Kanalizācijas tīkli Krimuldā 01.01.1983
23 655,88
4 268,64
(71.0886% izslēdzamā
vērtība)
KOPĀ
26 226,28
4 703,94
Vadoties pēc augstākminētā un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2. punktu un otrās daļas 3. un 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, MK
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noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 20.punktu,
63.punktu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 25.aprīļa sēdes
atzinumu (prot. Nr.8, §22), ar 11 balsīm par(U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret –
nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Izslēgt pamatlīdzekļusno ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites, kas atrodas pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA „Saltavots” valdījumā un bilancē:
1.1. Ūdensvada ārējie tīkli Krimuldā ar atlikušo vērtību Ls 435,30, kas pieņemti
uzskaitē 01.01.1983 ar uzskaites vērtību Ls 2 570,40;
1.2. Kanalizācijas tīkli Krimuldā (71,0886% izslēdzamā vērtība) ar atlikušo vērtību Ls
4 268,64, kas pieņemti uzskaitē 01.01.1983. ar uzskaites vērtību Ls 23 655,88.
2. Uzdot SIA „Saltavots” izslēgt no bilances lēmuma 1.1. un 1.2.punktos norādītos
pamatlīdzekļus.
6.§
Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017. gadam uzraudzības ziņojuma un
aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu
Ziņo: Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Sakarā ar Siguldas novada Domes 2011.gada 9.marta lēmumu „Par Siguldas novada
Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam apstiprināšanu” (prot.Nr.5, §8) aktualizāciju
atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, pašvaldībām, lai izpildītu
savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums „izstrādāt pašvaldības teritorijas
attīstības programmu un teritorijas plānojumu.”, likuma „Teritorijas attīstības plānošanas
likums” 12.panta pirmo daļu„Vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības
attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus,
detālplānojumus un tematiskos plānojumus”,22.pantaotro punktu „Vietējās pašvaldības
attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī
informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes,
rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un
attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību”, Siguldas novada Domes 2011.gada
9.marta lēmumu (prot.Nr.5, §8) par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam
apstiprināšanu, kā arī Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 25.aprīļa sēdes
atzinumu (prot. Nr.8, §2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par(U.Mitrevics, J.Strautmanis,
D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks,
L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Attīstības programmu 2011. – 2017.gadam Uzraudzības
ziņojumu ar pielikumiem un aktualizēto Investīciju plānu.
Pielikumā:
1. Pielikums Nr.1. Uzraudzības ziņojums.
2. Pielikums Nr.2. Darbības rezultatīvie rādītāji (tabula).
3. Pielikums Nr.3. Rīcības (tabula).
4. Pielikums Nr.4. Investīciju plāns (tabula).
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7.§
____________________Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā________
Ziņo: Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Izskatījusipašvaldības aģentūras „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra”, reģistrācijas
Nr.90009639042, juridiskā adrese – Pils ielā 16, Siguldā, LV-2150, kura darbojas saskaņā ar
saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Siguldas tūrisma attīstības aģentūras nolikums” (prot. Nr.
22,§1)projektuparSiguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturiskā centra kompleksa attīstību, kā
nacionālas nozīmes tūrisma produktu Siguldā, būtu lietderīgi nodod pašvaldības aģentūrai
„Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” bezatlīdzības lietošanā un pārvaldīšanā valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekli „Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss”
daļu – Siguldas pilsdrupas, ar mērķi apsaimniekot kompleksu, izmantojot tā infrastruktūru tūristu
apmeklējumiem, Dome konstatē:
1. Pašvaldībai piederošais īpašums „Siguldas viduslaiku pils un Krusta kalns” Pils ielā 18,
Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra Nr. 8015 002 0401; kurš sastāv:zeme 2,0459 ha
platībā ar kadastra numuru 8015 002 0401; estrāde (kad. apz. 8015 002 0401 001), ieejas
vārtu tornis un galerija (kad. apz. 8015 002 0401 002), ziemeļu tornis (kad. apz. 8015 002
0401 003); ieejas mezgls- publiskās tualetes (kad. apz. 8015 002 0401 004); ieejas mezgls
– informācijas centrs (kad.apz. 8015 002 0401 005), un pilsdrupām:
2. Pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums „Siguldas viduslaiku pils un Krusta kalns”
Pils ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis „Siguldas
viduslaiku pils un Krusta kalns” (Nr. 2139), valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa
„Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss” daļa (Nr.7445).
3. Nekustamais īpašums pašvaldības aģentūrai „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra”, tiek
nodots ar mērķi – attīstīt „Siguldas viduslaiku pils un Krusta kalns” kā nacionālas nozīmes
tūrisma produktu Siguldā, apsaimniekojot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekli
„Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss” daļu – Siguldas
pilsdrupas, savas darbības nodrošināšanai un izmantojot tā infrastruktūru tūristu
apmeklējumiem, maksas pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar pašvaldības Domes
apstiprināto cenrādi. Izmantot telpas saskaņā ar ēkas (būves) kadastrālās uzmērīšanas lietu
kopējā platībā 597,7 m2 un lietot nekustamo īpašumu.
4. Par saimniecisku darbību nav uzskatāma nekustamā īpašuma izmantošana kultūras
vajadzībām, ja tas atzīts par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli.
Vadoties no likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu”5. panta otras daļas 3.punku aizliegts nodot valsts un pašvaldību mantu bezatlīdzības
lietošanā, izņemot, japašvaldība vienas savas iestādes mantu nodod citai pašvaldības iestādei
lietošanā;6.1 panta pirmo punktu,ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts
citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem, likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta otro daļu, kadomes lēmumiem ir jābūt maksimāli lietderīgiem,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta
otrās daļas 3.punktu un trešo daļu6.1 pantu MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 4.10, 9., 74. un 75. un Siguldas novada Domes Finanšu komitejas
2012.gada 25.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §3), ar 10 balsīm par(U.Mitrevics, J.Strautmanis,
D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks,
L.Sausiņa), pret – 1 (J.Odziņš), atturas – nav,Dome nolemj:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības aģentūrai „Siguldas tūrisma attīstības
aģentūrai”, reģistrācijas Nr.90009639042, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas
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novads, pašvaldībai piederošo Nekustamo īpašumu ar adresi - Pils iela 18, Sigulda,
Siguldas novads, kurš sastāv no zemes 2,0459 ha platībā ar kadastra numuru 8015 002
0401; estrādes (kad. apz. 8015 002 0401 001), ieejas vārtu tornis un galerija (kad. apz.
8015 002 0401 002), ziemeļu tornis (kad. apz. 8015 002 0401 003); ieejas mezglspubliskās tualetes (kad. apz. 8015 002 0401 004); ieejas mezgls –informācijas centrs
(kad. apz. 8015 002 0401 005) un pilsdrupām. Ēku un būvju kopējā platība 597,7 m2 ar
mērķi – attīstīt nacionālas nozīmes tūrisma objektu, izmantojot tā infrastruktūru tūristu
apmeklējumiem un nodrošinot saimniecisku pārvaldīšanu (vai pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu) ar līguma termiņu 12 gadi.
2. Apstiprināt patapinājuma līguma projektu.
Pielikumā: patapinājuma līgums.
8.§
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.9 „Par grozījumiem 2011. gada 16.
novembra Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.18. „Pašvaldības aģentūras
„Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi”
Ziņo: P/A „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante
Ņemot vērā Siguldas novada Domes 2012.gada 25.aprīļa lēmumu (prot. Nr.8, §7), nodot
bezatlīdzības lietošanā un pārvaldīšanā ar mērķi apsaimniekot valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa „Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss” daļu – Siguldas
pilsdrupas, izmantojot tā infrastruktūru tūristu apmeklējumiem, attīstot to kā nacionālas nozīmes
tūrisma produktu Siguldā, nepieciešams veikt grozījumus, papildinot saistošos noteikumus ar
maksas pakalpojumiem Siguldas viduslaiku pils apmeklējumam un pasākumu organizēšanai
Siguldas pilsdrupu estrādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Publisko
aģentūru likuma 17.panta 2. un 4. daļu, kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2012.gada 25.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §4), ar 10 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Strautmanis, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš,
G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – 1 (J.Odziņš), atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus Nr.9 „Par grozījumiem
2011.gada 16.novembra Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.18
„Pašvaldības aģentūras „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi”.
9.§
Par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā telpas Nr.18 veikala/kafejnīcas - nomas tiesību izsoli
Ziņo: Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Izskatījusi Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma privatizācijas un izsoles komisijas
2012.gada 28.marta lēmumu (prot. Nr.3, §4) nodot izsolē nomas tiesības pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8015 002
3322 001 telpai Nr.18 – veikalam/kafejnīcai, ar kopējo platību 30,4 m², Dome konstatē:
1.

Nekustamais īpašums Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, sastāvošs no
zemes vienības ar kopējo platību 0,4651 ha ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0086 uz kura
atrodas dzelzceļa stacijas ēka ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3322 001pieder Siguldas
novada Domei pamatojoties uz Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0021 2740, ko apliecina 14.02.2012. lēmums.
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Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zemes vienībai ir dzelzceļa staciju,
autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve (kods 1103), ēkas lietošanas mērķis ir sakaru
ēkas, stacijas, termināļi un ar to saistītās ēkas (kods 1241).
3.
Nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, telpa Nr.18 –
veikals/kafejnīca paredzēta ar tirdzniecību saistīto pakalpojumu sniegšanas vajadzībām.
4.
Pēc sertificēta novērtētāja auditorfirmas Invest - Rīga´ Cēsis 2012.gada
16.aprīļa novērtējuma telpas Nr.18 veikala/kafejnīcas, ar kopējo platību 30,4 m² iespējamā
nomas maksa sastāda Ls 5,93 (pieci lati deviņdesmit trīs santīmi) par 1 (vienu) telpas
kvadrātmetru mēnesī, kas kopā sastāda telpu nomas izsoles sākumcenu Ls 180,00 (viens
simts astoņdesmit lati un 00 santīmi).
5.
Nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, telpa Nr.18 –
veikals/kafejnīca nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.Saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” 77.panta trešo daļu, to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama
iepriekšminētajiem nolūkiem (administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību
apmierināšanai, pašvaldības funkciju veikšanai), pašvaldības var izmantot, lai saimnieciskā
kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā
kārtībā to privatizētu, atsavinātu vai nodotu nomā.
2.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu otrās daļas
trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Civillikuma 2112., 2122. 2123.,
2124., 2126. pantiem, 08.07.2010 MK noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” un Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 25.aprīļa sēdes
atzinumu (prot. Nr.8, §20), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par(U.Mitrevics, J.Strautmanis,
D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks,
L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo Domes sēdi.
2. Precizēt lēmuma projektu un sagatavot izsoles noteikumu projektu.
Deputāts J.Strautmanis ar Domes priekšsēdētāja atļauju pamet Domes sēdi. Turpmāk balsošanā piedalās
10 deputāti.

10.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā ar adresi „Zemdegas”
Siguldas pagastā, Siguldas novadā
un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: Attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte
Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 28. panta pirmo, trešo
un ceturto daļu un 31. panta pirmo, otro un trešo daļu, 06.10.2009. MK noteikumu Nr. 1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.1.punktu, kā arī saskaņā ar 2009.gada
2.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Siguldas novada teritorijas plānojumu”, daļas
„Siguldas novada teritorijas plānojums 2008. – 2020.gadam grafiskā daļa un Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 2. sējumu „Grafiskā daļa” un 3. sējumu „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 401.1., 401.2., 401.4. punktu, kā arī Siguldas novada
domes lēmumu Nr.5., 7§ no 2009.gada 18.februāra „Par zemesgabala „Zemdegas” Siguldas
pagastā, Siguldas novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežu
un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī to, ka darba uzdevums derīgs divus gadus pēc tā
apstiprināšanas, un ņemot vērā nekustamā īpašuma ar adresi „Zemdegas” Siguldas pagasts,
Siguldas novads īpašnieka Viļa Rengarta 2012.gada 15.marta iesniegumu, Siguldas novada
Finanšu komitejas 2012.gada 25.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.8,§1), atklāti balsojot, ar 10
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balsīm par(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam ar adresi „Zemdegas”, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr. 80940040440, Detālplānojuma ierosinātājs – Vilis
Rengarts.
1. Apstiprināt par lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma izstrādes vadītāju
Siguldas novada Teritorijas plānotāju.
2. Apstiprināt lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma darba uzdevumu Pielikums
Nr.1.) un teritorijas robežu (Pielikums Nr.2).
3. Noslēgt trīspusēju līgumu ar nekustamā īpašuma ar adresi „Zemdegas” Siguldas
pagasts, Siguldas novads īpašnieku par lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma
izstrādes finansēšanu un īstenošanu saskaņā ar pievienoto līguma projektu
(pielikums Nr.3).
4. Lēmumu nosūtīt Vilim Rengartamuz adresi: Ābeļu iela 5, Peltes, Siguldas nov.,
LV- 2150.
11.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā ar adresi „Plānupe” Allažu
pagastā, Siguldas novadā, un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 28. panta pirmo, trešo
un ceturto daļu un 31. panta pirmo, otro un trešo daļu, 06.10.2009. MK noteikumu Nr. 1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.1. punktu, kā arī saskaņā ar 2009.gada
2.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Siguldas novada teritorijas plānojumu”, daļas
„Siguldas novada teritorijas plānojums 2008. – 2020. gadam grafiskā daļa un Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 2. sējumu „Grafiskā daļa” un 3. sējumu „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 401.1., 401.4.un 401.6. punktu, kā arī Siguldas novada
būvvaldes lēmumu Nr.11., 1§, p.4. no 2012.gada 14.marta „Par būvniecības ieceri”, kā arī
nekustamā īpašuma īpašnieka AS „Laitwood”, reģ. Nr. 40003548380, valdes locekļa O.Gudrā
2012.gada 22.marta iesniegumu, Siguldas novada Finanšu komitejas 2012.gada 25.aprīļa sēdes
atzinumu (prot. Nr.8, §28), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Odziņš,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret –
nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam ar adresi „Plānupe”, Allažu
pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr. 8042 005 0011. Detālplānojuma ierosinātājs –
AS „Laitwood” valdes loceklis O.Gudrais.
2. Apstiprināt par lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma izstrādes vadītāju Siguldas
novada Teritorijas plānotāju.
3. Apstiprināt lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma darba uzdevumu (Pielikums
Nr.1) un teritorijas robežu (Pielikums Nr.2).
4. Noslēgt trīspusēju līgumu ar nekustamā īpašuma ar adresi „Plānupe”, Allažu pagasts,
Siguldas novads īpašnieku par lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma izstrādes
finansēšanu un īstenošanu saskaņā ar pievienoto līguma projektu (pielikums Nr.3).
5. Lēmumu nosūtīt AS „Laitwood”uz adresi: Lauku iela 3, Sigulda, Siguldas nov., LV2150.
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12.§
Par grozījumiem Domes lēmumā
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā ar adresi ”Šķūņabeites”
_______________________Siguldas pagastā, Siguldas novadā” (prot. Nr.3, 9§)___________
Ziņo: Attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte
Pamatojoties uz L.S., K.S. un L.S. 2012.gada 1.marta iesniegumu par 2012.gada
13.februāra lēmumu, ar kuru ir veiktas izmaiņas Zemesgrāmatā un nekustamajam īpašumam ar
adresi „Šķūņabeites”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80940030001 noteikti īpašnieki L.S., K.S. un L.S. un 5.aprīļa iesniegumu ar lūgumu Darba
uzdevumā veikt grozījumus punktā Nr.3 par detālplānojuma izstrādātāju nosakot Guntaru Lindi,
sertifikāts BANR.381, AS Mērniecības centrs MC”, saskaņā ar Siguldas novada Finanšu
komitejas 2012.gada 25.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §25), atklāti balsojot, ar 10 balsīm
par(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 08.02.2012. lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamā īpašumā ar adresi ”Šķūņabeites” Siguldas pagastā, Siguldas novadā” (prot.
Nr. 3. 9§):
1.1. izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam ar adresi
„Šķūņabeites”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80940030001. Detālplānojuma ierosinātāji –
nekustamā īpašuma kopīpašnieki Laura Strautmane, Kārlis Strautmanis un
Lāsma Strautmane”.
1.2. izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt par lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma izstrādes
vadītāju Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotāju”.
13.§
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatījusi M.K., [adrese] un V.S., [adrese], 2012.gada 19.martaun I.V., [adrese], B.J. un
D.J., [adrese], 2012.gada 21.martaiesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par
zemi, viņiem piederošās ēkas uzturēšanai, Dome konstatē:
1. Ar 2011.gada 24.augusta Siguldas novada Domes lēmumu (prot. Nr.16, §15) noteikts, ka
zemes vienība ar kad.apz.8094 003 0230, platība 0,13 ha, ir piekrītoša Siguldas novada
Domei.
2. Uz minētās zemes vienības atrodas saimniecības ēka ar kadastra apzīmējums 8094 003
0230 001, kuras piederība saskaņā ar 1992.gada 5.februāra Rīgas rajona Siguldas
Tautas tiesas spriedumu noteikta M.K., R.J. un V.S., katram uz 1/3 domājamo ēkas
daļu. M.K. un V.S. ir iesnieguši 1992.gada 5.februāra Rīgas rajona Siguldas Tautas
tiesas spriedumu par saimniecības ēkas piederību. I.V., B.J. un D.J. nav iesniegušas
dokumentus, kas apliecina īpašuma tiesības uz saimniecības ēku ar kad. apz. 8094 003
0230 001. Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas
2.punktu, persona, kurai izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku,
kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlās noslēgt zemes nomas
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līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlās, zemes nomas līgums tiek
pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.
3. Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 41.daļai, ja personai saskaņā ar šo likumu ir
izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas
pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas (būves),
pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas
nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto apbūves platību un par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas
līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai
personai.
4. Saskaņā ar 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu,
lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk – nomas līgums) par visu pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi vai šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas
pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, bet 7.punkts nosaka, ka
nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā
par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Vadoties pēc iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.
un 41.daļu, MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 7.punktu, Finanšu komitejas
2012.gada 25.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §22), atklāti balsojot, ar 10 balsīm
par(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Iznomāt M.K. un V.S. zemes vienības ar adresi ”Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas
nov., kad.apz.8094 003 0230, katram 1/3 (vienu trešo) domājamo daļuno 0,13 ha
kopplatība ēkas (kad.apz. 8094 003 0230 001) uzturēšanai.
2. Zemes nomas termiņš 10 gadi, nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtība gadā.
Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
3. Apstiprināt zemes nomas līgumu par Siguldas novada Domei piekrītošās zemes vienības
ar adresi ”Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., kad.apz.8094 003 0230, 1/3
domājamās daļas no 0,13 ha kopplatības iznomāšanu M.K. un V.S.
4. Apturēt iesnieguma izskatīšanu par zemes iznomāšanu I.B., B.J. un D.J. līdz īpašuma
piederības (valdījuma) dokumentu iesniegšanas Siguldas novada Būvvaldē.

14.§
Par grozījumiem Umeru ezera nomas līgumā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm par(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav,Dome
nolemj:
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Pamatojoties uz 25.04.2012. Finanšu komitejas lēmumu (prot. Nr.8, §24), atlikt
jautājuma izskatīšanu uz nākamo Dome sēdi, pirms tam uzaicinot un uzklausot nomnieka
viedokli.
15.§
Par grozījumiem Nolikumā
_______„Siguldas novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtība”______
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, un Izglītības un kultūras komitejas 2012.gada 11.aprīļa atzinumu (prot.
Nr.5, p.3) un Finanšu komitejas 2012.gada 25.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §9), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Nolikumā „Siguldas novada amatiermākslas kolektīvu darbības
finansēšanas kārtība”, kas apstiprināti ar 2011.gada 16.novembra Domes lēmumu (prot. Nr.22,
p.4):
1. Izteikt nolikuma punktu 2.2.2. šādā redakcijā:
„2.2.2. līdz katra gada 15.septembrim ir iesniedzis Kultūras pārvaldei, izvērtēšanai atskaiti par
iepriekšējā perioda darbību un nākamās sezonas darbības plānu ar izmaksu tāmi.”
2. Izteikt nolikuma punktu 3.11.1 šādā redakcijā:
„3.11.1. 1.kategorijas kolektīvi – pretendentu vadītāju atalgojumam, transporta
nodrošinājumam, dalības maksai dalībai valsts un reģionāla mēroga skatēs, dziesmu un
deju svētkos, salidojumos, kopmēģinājumos, kā arī materiāli tehniskās bāzes iegādei.
Līdzfinansējumu dalībai ārvalstu konkursu izdevumu segšanai var paredzēt līdz Ls 40,00
vienam dalībniekam”.
16.§
Par „K-Laine” iesnieguma izskatīšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatījusi 2012.gada 7.februāra SIA „K-Laine” iesniegumu „Par Siguldas novada Būvvaldes
lēmuma 2012. gada 25. janvārī apstrīdēšanu”, Dome konstatē:
1. 2012.gada 17. janvārī Siguldas novada Būvvaldē, turpmāk tekstā Būvvalde, saņemts SIA
„K-Laine” iesniegums, kurā iesniedzējs lūdz sakarā ar nekustamo īpašumu „Aizvēji”,
kad. Nr. 8094 005 0323, „Vakarvēji”, kad. Nr. 8094 005 0359 un „Rītavēji”, kad. Nr.
8094 005 0360, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, īpašnieka maiņu, nomainīt adresātu
no J.Birska uz SIA „K-Laine” 2010.gada 30.jūlijā Siguldas novada Būvvaldes
izsniegtajam Plānošanas un arhitektūras uzdevumam Nr. 66 ”.
2. SIA „K-Laine” iesnieguma izskatīšanas procesa ietvaros, Būvvalde ar 2012.gada
25.janvāra lēmumu, lūgusi SIA “K-Laine” precizēt 2012. gada 17. janvāra iesniegumu,
aizpildot būvniecības iesniegumu – uzskaites karti, norādot plānotā dīķa platību,
pamatojoties uz šādiemfaktiskiem un tiesiskiem apstākļiem:
1. 2010. gada 30. jūlijā Siguldas novada Būvvalde izsniegusi Plānošanas un arhitektūras
uzdevumu Nr. 66 (turpmāk tekstā PAU) dīķa un piebraucamā ceļa uz īpašumiem
„Aizvēji”, „Rītavēji”, „Vakarvēji” Siguldas pagastā Siguldas novadā būvniecībai
Siguldas novada nekustamajos īpašumos „Aizvēji”, ‘Rītavēji’ un „Vakarvēji”. Savukārt
plānotā dīķa platību J.Birskis nav norādījis 2010. gada 16. jūlija būvniecības iesniegumā,
11

pamatojoties uz kuru izsniegts PAU Nr. 66. Siguldas novada Būvvalde akceptējusi
tehnisko projektu „Piebraucamā ceļa uz īpašumiem „Aizvēji”, „Rītavēji” un
„Vakarvēji”, Siguldas pagasts, Siguldas novada” būvniecībai un 2011.gada 18.augustā
izsniegusi būvatļauju Nr. 1218 šā ceļa būvniecībai.
2. Saskaņā ar zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 100000326123, Nr. 100000326121, Nr.
100000101413 datiem zemesgabaliem „Aizvēji”, „Rītavēji” un „Vakarvēji” īpašnieku
maiņa notikusi 2011. gada 12. maijā un 16. maijā, J.Birskim pa daļām atsavinot
nekustamos īpašumus “Aizvēji”, “Rītavēji” un „Vakarvēji” pircējai SIA „K-Laine”.Līdz
šim Būvvalde nav mainījusi būvniecības ierosinātāju, kam izsniegts PAU, bet ir
akceptējusi piebraucamā ceļa projektu SIA „K-Laine” 2011.gada augustā, tātad ir
pamats PAU mainīt tiesību pārņēmēju.
3. Būvvaldes 2012.gada 25.janvāra lēmumāpieprasītoinformāciju SIA “K-Laine”
neiesniedza.
4. Siguldasnovada Dome 2012.gada 7.februārī saņēma SIA “K-Laine” apstrīdēšanas
iesniegumu „Par Siguldas novada Būvvaldes lēmuma 2012. gada 25. janvārī apstrīdēšanu”,
kurā lēmumu uzskata par nepamatotu un norāda šādus argumentus:
4.1. būvniecības iesniegumu - uzskaites karte būvvaldē ir jāiesniedz pie jaunas
būvprojektēšanas sagatavošanas un uzsākšanas, bet SIA “K-Laine” ir pārņēmusi
no iepriekšējā īpašnieka J.Birska iesākto projektu un vēlas to realizēt, atbilstoši
J.Birskim izsniegtajam PAU Nr.66.
4.2. iesniedzējai nav izprotama Būvvaldes rīcībā par papildus informācijas iegūšanas
nepieciešamību saskaņā ar Būvvaldes lēmuma 5.punktu, jo uzskata, ka adresāta
maiņa PAU ir tikai Būvvaldes kompetencē.
4.3. iesniedzēja uzskata, ka Būvvaldes lēmuma 6.punkta atsauce uz Vides
pārraudzības valsts biroja 25.11.2011. lēmumu par licences Nr.CS 11ZD 022, jo
lēmums ir apstrīdēts, tātad nav galīgs, līdz ar to atsauce uz lēmumu nav tiesiska
pamata.
5. Būvvalde 2012.gada 8.marta vēstulē Nr.10.8/545 par informācijas sniegšanu
7.punktāpaziņo iesniedzējam par apstrīdēšanas iesnieguma termiņa pagarināšanu līdz
četriem mēnešiem.
6. Iepazīstoties ar lietas materiāliem un faktiskiem apstākļiem, ievērojot Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 10.panta piektā daļa noteikto Valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas
pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu
aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru
mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās
intereses, Dome uzskata:
6.1. Iesniedzējas argumentiem (4.1. punktu), nav pamata, joSIA „K-Laine” 2012. gada
17. janvāra iesniegumā būvvaldei par adresāta maiņu PAU un 7. februāra
iesniegumā par būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu nav precizējusi plānotā dīķa
platības. Būvniecības iesniegumu - uzskaites karte būvvaldē ir jāiesniedz, lai
precizēt plānotā dīķa platību, jo no informācijas par dīķa platību ir atkarīga lēmuma
forma un pieņemšanas procedūra atbilstoši 16.03.2010. MK noteikumu Nr.261
"Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība" 4., 5. punkta un
5.2.3. apakšpunkta prasībām. Šie punkti nosaka, ka veidojot dīķī līdz 0,1 ha platībai
būvniecības ieceres realizācijai pietiek ar būvvaldes saskaņojumu. Savukārt veidojot
dīķi virs 0,1 ha nepieciešams projekts un būvatļauja.
6.2.SIA „K-Laine” iesnieguma 4.2. punktaargumenti par administratīvā procesa
piemērošanas sašaurināšanu konkrētajā jautājuma ir juridiski nekorekti, jo
Būvvaldei ir pienākums noskaidrot visus nepieciešamos faktus, lai objektīvi izskatīt
iesniegumu un pieņemt lēmumu atbilstoši normatīvajiem aktiem,tajā skaitā
piemērojot Administratīvā procesa likuma 59.panta otro daļu, iegūstot informāciju,
iestāde var izmantot visas tiesiskas metodes, arī iegūt informāciju no administratīvā
12

procesa dalībniekiem, citām institūcijām, kā arī liecinieku, ekspertu, apskates,
dokumentu un cita veida pierādījumu palīdzību. Ja iestādei nepieciešamā
informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas
rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem.
6.3. Atbildot uz iesniedzējas argumentiem par iesnieguma 4.3.punktu, skaidrojam, ka
Būvvaldei uz pieprasīšanas brīdi 2012. gada 25. janvārī nebija informācijas par
Vides pārraudzības valsts biroja 25.11.2011. lēmuma par licences Nr. CS 11ZD 022
apstrīdēšanu.
7. Siguldas novada Dome 08.03.2012. vēstulē Nr. 10.8./545, lūdza SIA „K-Laine” precizēt dīķa
platības nekustamajos īpašumos „Aizvēji”, kad. Nr. 8094 005 0323, „Vakarvēji”, kad. Nr.
8094 005 0359 un „Rītavēji”, kad. Nr. 8094 005 0360, Siguldas pagasta, Siguldas
novadā,pamatojoties uz to, ka SIA „K-Laine” 2012. gada 17. janvāra iesniegumā Būvvaldei
par adresāta maiņu PAU un 7. februāra apstrīdēšanas iesniegumā par 2012.gada 25.janvāra
Būvvaldes lēmuma (prot. Nr.4, §4) nav precizējusi plānotā dīķa platības. Atbildot, SIA „KLaine” 13.03.2012. vēstulē „Par Siguldas novada Domes vēstuli 08.03.2012. Nr. 10.8./545”,
precizējusi plānotā dīķa būvniecības platību - 9,8 ha.
8. Vadoties pēc augstākminētās lietas faktiskiem un tiesiskiem apstākļiem secināms, ka ir spēkā
2010.gada 30.jūlijā Siguldas novada Būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. 66,
savukārt apstrīdēta ir ar 2012.gada 25.janvāra Būvvaldes lēmumu (prot. Nr.4, §4)
iesniedzējam uzdotā rīcība – aizpildīt būvniecības iesniegumu-uzskaites karti, precizējot
paredzētās būvniecības darbības.
9. Ar 13.03.2012. vēstuli „Par Siguldas novada Domes vēstuli 08.03.2012. Nr. 10.8./545”, SIA
„K-Laine” izpildīja ar 2012.gada 25.janvāra Būvvaldes lēmumu (prot. Nr.4, §4), precizējot
plānotā dīķa būvniecības platības.
10. Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2009.gada 2.septembra saistošo noteikumu Nr.12 „Par
Siguldas novada teritorijas plānojumu” daļas „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2008. 2020.gadam grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.sējuma
„Apbūves noteikumi” 134. punktu, zemes gabalos „Aizvēji”, kad. Nr. 8094 005 0323,
„Vakarvēji”, kad. Nr. 8094 005 0359 un „Rītavēji”, kad. Nr. 8094 005 0360, atļauts
izmantotzemi un būves, izvietot apbūvi atbilstoši attiecīgajā teritorijā plānotajai (atļautajai)
izmantošanai, kāarī veikt šādas papildus darbības, ja tās nav pretrunā ar ainavu un vides
aizsardzības prasībām; 134.2.punktā noteiktajam, ka ceļa, ielas, laukuma un piebrauktuves
izbūvi; 134.6.punkā noteiktajam jaunas ūdenskrātuves (dīķa) izveidošanai saskaņā ar
detālplānojumu un/vai būvprojektu.
11. 01.04.1997. MK noteikumi Nr.112 „Vispārīgo būvnoteikumu” 35. punkts nosaka, ka
Plānošanas un arhitektūra uzdevuma izsniegšana ir piekritīga būvvaldēm.
Vadoties pēc iepriekš minētā un pamatojoties uz Būvniecības likuma 3. un 7. pantu,
16.03.2010. MK noteikumu Nr.261 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības
kārtība" 4. punktu, 01.04.1997. MK noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 35.punktu,
Siguldas novada Domes 2009.gada 2.septembra saistošo noteikumu Nr.12 „Par Siguldas novada
teritorijas plānojumu” daļas „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2008. - 2020.gadam grafiskā
daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.sējuma „Apbūves noteikumi”
134.punktu, 134.2., 134.6. apakšpunktu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 2012.gada 25.aprīļa
sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §26), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par(U.Mitrevics, D.Dukurs,
J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks,
L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Atzīt par tiesisku 2012.gada 25.janvāra Siguldas novada Būvvaldes lēmumu (prot. Nr.4,
§4) par SIA „K-Laine” uzdotāsrīcības – aizpildītbūvniecībasiesniegumu-uzskaiteskarti,
precizējotparedzētāsbūvniecībasdarbības.
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2. UzdotSiguldasnovadaBūvvaldei izsniegt SIA “K-Laine” Plānošanas un arhitektūras
uzdevumu ar 2010.gada 30.jūlijā Siguldas novada Būvvaldes izsniegtā Plānošanas un
arhitektūras uzdevuma Nr.66 nosacījumiem dīķu nekustamajos īpašumos „Aizvēji”, kad.
Nr. 8094 005 0323, „Vakarvēji”, kad. Nr. 8094 005 0359 un „Rītavēji”, kad. Nr. 8094
005 0360, būvniecībai.
17.§
Par Siguldas novada Pašvaldības policijas darbinieku pilnvarojumu
Ziņo: Pašvaldības policijas juriste K.Baltiņa
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 7.martā noteikumu Nr.182 „Kārtība, kādā
noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par transportlīdzekļu apstāšanās
un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu” 4.punktu, kas nosaka, ka protokolu-paziņojumu izmanto
amatpersonas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un uzlikt naudas
sodu, ja pārkāpti transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi un transportlīdzekļa
vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā. Kā arī, lai nodrošinātu Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 211.3 pantā noteiktās prasības, kas nosaka, ka kontroli pār transportlīdzekļu
apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu realizē pašvaldības domes pilnvarotas
institūcijas (amatpersonas). Pašvaldības domes pilnvarotas institūcijas (amatpersonas) realizē
kontroli arī pār mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanu (...), pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, ņemot vērā Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 25.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §27), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Pilnvarot zemāk minētos Siguldas novada Pašvaldības policijas darbiniekus (amatpersonas)
normatīvajos aktos norādīto normu ievērošanai:
1. Inspektoru Uģi Priedulēnu, personas kods: [..];
2. Inspektoru Valteru Šišlo, personas kods: [..];
3. Inspektoru Kristapu Eglīti, personas kods: [..];
4. Inspektoru Arni Sproģi, personas kods: [..];
5. Inspektoru Artūru Viškeru, personas kods: [..].
Deputāte L.Sausiņa ar Domes priekšsēdētāja atļauju pamet Domes sēdi. Turpmāk balsošanā piedalās 9
deputāti.

18.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
SIA „Rehabilitācijas centrs „Krimulda””
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi SIA „Rehabilitācijas centrs „Krimulda””, adrese: Mednieku iela 3, Sigulda,
Siguldas novads, 28.02.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu pēc saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļu maksātajiem Siguldas novadā” 2.1 punkta par nekustamo īpašumu Mednieku ielā 3,
Siguldā, Siguldas novadā, Dome konstatē:
1. Ēku nekustamais īpašums Mednieku ielā 3, Siguldā, Siguldas novadāSIA „Rehabilitācijas
centrs „Krimulda””pieder uz īpašuma tiesību pamata. SIA „Rehabilitācijas centrs
„Krimulda”, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 2003.gada 10.novembrīir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000116427, kadastra numurs 8015 501
0901.
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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. Nekustamais īpašums Mednieku ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā ietilpst Krimuldas muižas
vēsturiskā centra sastāvā ar valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļa numuru 7445.
4. Saskaņā ar iesniegto būvdarbu tāmi par būvdarbu izmaksām SIA „Rehabilitācijas centrs
„Krimulda””2011.gadā ir ieguldījusi līdzekļus Krimuldas muižas pils iekšējo telpu remontam
Ls 3660,71 apmērā.
5. Pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā”
2.1.punktu atvieglojumus var piemērot fiziskām un juridiskām personām, kuras ieguldījušas
savus līdzekļus iepriekšējā taksācijas gadā ne mazāk kā Ls 1000,00 restaurācijā vai
renovācijā sev piederošajos īpašumos, kuri iekļauti Valsts vai vietējās nozīmes aizsargājamo
kultūras pieminekļu sarakstā, piešķirot nodokļa atvieglojumu 50% apmērā no nodokļa
summas.
6. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 16.punktu ēkas vai
to daļas(telpu grupas), kuras izmanto izglītības, veselības, sociālās aprūpes vajadzībām
neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli, ēkai (slimnīca – bijusī „kungu māja”) ar
kad.apz.8015 001 0901 001, nav aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis.
Vadoties pēc iepriekšminētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 3.punktu, 21.panta 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta
trešo daļu, 1.panta otrās daļas 16.punktu un Siguldas novada Domes 2010.gada 12.maija saistošo
noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Siguldas novadā” 2.1., 2.3.punktu un Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa sēdes atzinumu
(prot. Nr.7,§2), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – 1 (V.Bērziņš),Dome
nolemj:
Noraidīt SIA „Rehabilitācijas centrs „Krimulda”” lūgumu par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2012.gadam par ēku - slimnīca ar kadastra Nr. 8015
001 0901 001 Mednieku iela 3, Siguldā, Siguldas novadā.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu V.S.
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi V.S., [adrese], 08.03.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums [adrese] V.S. pieder uz īpašuma tiesību pamata. V.S. īpašuma
tiesības uz Nekustamā īpašuma 1/2 domājamo pusi 1999.gada 16.decembrīir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1223, [..].Nekustamais īpašums sastāv no
zemes ar kopējo platību 1236 m2 undzīvojamās ēkas.
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 V.S. atbilst atvieglojumu saņēmēju kategorijai
pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
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atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā”
2.10. punktu - ģimene, kurā ir nestrādājošs I, II grupas invalīds.
4. Pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā”
2.10.1., 2.10.2.apakšpunktiem atvieglojumus piemēro ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi un
nestrādājoši I un II grupas invalīdi, ja nekustamais īpašums ir vienīgā deklarētā dzīves
vieta, kuriem pensija nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī,
piešķirot nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no nodokļu summas par individuālo
dzīvojamo māju un 50% par zemi zem mājas, ja platība nepārsniedz 2500 m2.
5. Pēc NINO programmas datiem uz 28.03.2012. V.S. nav nekustamā īpašuma nodokļa
parāda par 2011.gadu.
6. Saskaņā ar 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā”
4.1.punkta 4.1.2.apakšpunktu, ja iesniegums iesniegts no 1.marta līdz 30.jūnijam, tad
nodokļa atvieglojums tiek piemērots par taksācijas perioda otro pusgadu.
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” 2.10. punkta 2.10.1., 2.10.2. apakšpunktiem un
Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 4.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.7, §11),
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Piešķirt V.S. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2012.gadam
par nekustamo
īpašumu [adrese], 90% apmērā no nodokļu summas par dzīvojamo ēku par taksācijas perioda
otro pusi - Ls 4,73 (aprēķinātais
nodoklis par taksācijas perioda otro pusi Ls 5,26,
atvieglojums Ls 4,73) un 50% apmērā
no nodokļu summas par zemi par taksācijas perioda
otro pusi – Ls 16,26 (aprēķinātais
nodoklis par taksācijas perioda otro pusi 32,53 Ls,
atvieglojums Ls 16,26).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
20.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu V.T.
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi V.T., [adrese], 14.03.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums [adrese] V.T. pieder uz īpašuma tiesību pamata. V.T. īpašuma tiesības
uz Dzīvokļaīpašumu 1999.gada 22.jūlijā ir nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.8672, [..].Dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa 38.60 m2.
2. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu - pašvaldības var
izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju kategorijām.
3. Saskaņā ar Sociālā dienesta atzinumu V.T. atbilst atvieglojumu saņēmēju kategorijai
pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā”
2.10. punktu - ģimene, kurā ir I, II grupas invalīds.
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4. Pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā”
2.10.punkta 2.10.1. apakšpunktu atvieglojumus piemēro ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi
vai nestrādājoši I un II grupas invalīdi, ja nekustamais īpašums ir vienīgā deklarētā dzīves
vieta, kuriem pensija nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī,
piešķirot nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no nodokļa summas par dzīvokli bez zemes
domājamās daļas.
5. Pēc NINO programmas datiem uz 28.03.2012. V.T. nav nekustamā īpašuma nodokļa
parāda par 2011.gadu.
6. Saskaņā ar 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā”
4.1.punkta 4.1.2.apakšpunktu, ja iesniegums iesniegts no 1.marta līdz 30.jūnijam, tad
nodokļa atvieglojums tiek piemērots par taksācijas perioda otro pusgadu.
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” 2.10.punkta 2.10.1.apakšpunktu un Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 4.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.7, §13), atklāti
balsojot, ar 9 balsīm par(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Piešķirt V.T. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2012.gadam par dzīvokli bez
zemes domājamās daļas [adrese],
90% apmērā no nodokļa summas par taksācijas perioda
otro pusi – Ls 6,85 (aprēķinātais
nodoklis Ls 7,62, atvieglojums Ls 6,85).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 17:00
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2012.gada 16.maijā plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2012.gada 16.maijā, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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