.

2012.gada 6.jūnijā

Siguldā

Nr.10

Sēdes darba kārtība:
1. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pārtraukšanu.
2. Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
komisijas nolikuma apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību” apstiprināšanu.
4. Par grozījumiem Noteikumos „Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu, būvju un
inventāra izmantošanu”.
5. Par piedalīšanos projektā „Tehniskā aprīkojuma iegāde Siguldas novada bibliotēkās
iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” un finansējumu.
6. Par piedalīšanos projektā „Allažu sporta centra materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana” un finansējumu.
7. Par vienošanās noslēgšanu pie nekustamā īpašuma telpu nomas līguma.
8. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu.
9. Par zemes nodošanu projekta “Jūdažu ezera krasta teritorijas labiekārtošana un
makšķerēšanas vietas izveide pie Jūdažu sabiedriskā centra” realizēšanai.
10. Par izsoles objekta nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā,
izsoles rezultātu un atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
11. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības Sūnu ielā 251, Egļupē, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, atsavināšanu.
12. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības Sūnu ielā 251, Egļupē, Allažu pagastā
Siguldas novadā atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
13. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem.
14. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Siguldas novada Jaunrades centra rīkotajā
nometnē „Jušu vasaras klubiņš” un „Jušu vasaras klubiņš -2”.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu I.G.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „Loras nami”.
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „Loras nami”.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „Loras nami”.
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „Priežavoti”.
20. Par atbrīvošanu no amata.
21. Par iecelšanu amatā.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus sēdes darba
kārtību papildināt ar jautājumu Nr.22„Par piedalīšanos projektā „Allažu pamatskolas deju
kolektīvu tautas tērpu materiālās bāzes atjaunošana” un finansējumu”.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
L.Sausiņa, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
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Papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu ar jautājumu Nr.22„Par piedalīšanos projektā
„Allažu pamatskolas deju kolektīvu tautas tērpu materiālās bāzes atjaunošana” un finansējumu”.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājsUģis Mitrevics
Piedalās deputāti:Jānis Zilvers, Jolanta Borīte, Aivars Jakobsons, Jānis Odziņš, Jānis
Strautmanis,Verners Bērziņš, Jānis Kiršteins, Guntars Zvejnieks, Ēriks Čoders, Māris
Malcenieks, Eva Viļķina, Līga Sausiņa, Andris Zaviļeiskis
Nepiedalās deputāti: Dainis Dukurs
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Inese Zīle,Juridiskās
pārvaldes vadītāja J.Zarandija, Juridiskās pārvaldes juriste Elīna Grobiņa,Galvenā grāmatvede
Dace Spriņķe, Nodokļu administratore Kristīne Bērze, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Zemes
nodaļas vadītāja Anita Viškere, Teritorijas plānotāja Ilze Suharevska, Investīciju nodaļas vadītāja
Inga Pole
Piedalās: Privatizācijas un izsoles komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs, Preses pārstāvis
Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”)
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.25
1.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pārtraukšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Grobiņa
Tika izskatīts VA/S „Latvijas Pasts”, reģistrācijas numurs 40003052790, juridiskā adrese
Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga“, Mārupes novads, iesniegums„Par telpu nomas līguma
pārtraukšanu“, kurā norādīts, ka VA/S „Latvijas Pasts” vēlas pārtraukt 2006.gada 18.jūlijā
noslēgto Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.194 par telpu nomu Siguldas ielā 5, Morē, ar
2012.gada 1.jūniju.
Saskaņā ar Siguldas novada Domes grāmatvedības datiem, VA/S „Latvijas Pasts” ir veicis
visus maksājumus saskaņā ar Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.194.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 14.daļas a)
apakšpunktu, kā arī uz 2012.gada 6.jūnija Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.10,§4), atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa,
A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –nav,Dome nolemj:
1. Ar 2012.gada 1.jūniju pārtrauktstarp Siguldas novada Domi un VA/S „Latvijas Pasts”
2006.gada 18.jūlijā noslēgto „Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu” Nr.194 par telpām
Siguldas ielā 5, Morē, ar kopējo platību 69 m2 (sešdesmit deviņi kvadrātmetri), kas
atrodas Siguldas ielā 5, Mores pagastā, Siguldas novada Domes ēkā (apzīmējums
kadastrā 4266 004 0140 0001) pirmajā stāvā, 15.dzīvoklī. Saskaņā ar Telpu plānu
(Pielikums Nr.1), telpa Nr.1 ar kopējo platību 14,30 m2, telpa Nr.2 - 17.20 m2, Nr.3 - 9.80
m2, Nr.4 - 7,00 m2, Nr.5 -1,70 m2, Nr.6 - 1,00 m2 (tualete), Nr.7 - 2,40 m2, Nr.8 - 8,60
m2, Nr.9 - 7,00 m2 (lodžija).
2. Apstiprināt projektu „Vienošanās par Neapdzīvojamo telpu nomas līguma laušanu”.
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3. Uzdot Īpašuma nodaļas vadītājam D.Skrodelim organizēt telpu nodošanu un pieņemšanu
saskaņā ar lēmuma 1.punktu un Neapdzīvojamo telpu nomas līguma nosacījumiem.
2.§
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
komisijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, 21.panta
pirmās daļas 24.punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
16.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Izglītības un Kultūras komitejas 2012.gada 6.jūnija
sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §2), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –nav,Dome nolemj:
1.Apstiprināt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijas nolikumu.
2. Apstiprināt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisiju šādā sastāvā:
2.1.
Inese Zīle, Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore,
2.2.
Sandra Ķirule, Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece,
2.3.
Zanda Abzalone, Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes vadītāja,
2.4.
Diāna Indzere, Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja,
2.5.
Jolanta Borīte, Siguldas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja.
3.§
Par saistošo noteikumu „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību” apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, 21.panta
pirmās daļas 16.punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
16.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu, kā arī saskaņā ar Izglītības un kultūras
komitejas 2012.gada 6.jūnija sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §3),atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas
–nav,Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošo noteikumu projektu „Par interešu izglītības
un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”.
2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas
novada Domes 2010.gada 15.decembrī apstiprināto nolikumu „Interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas nolikums” (protokols Nr.26, §5).
3. Nosūtīt vienu saistošo noteikumu eksemplāru atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
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4.§
Par grozījumiem Noteikumos „Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu, būvju un
inventāra izmantošanu”
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Ar Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa lēmumu tika apstiprināti Noteikumi „Par
Siguldas novada izglītības iestāžu telpu, būvju un inventāra izmantošanu” (prot.Nr.7, §6). Šo
Noteikumu Pielikumā Nr.1 starp pārējām izglītības iestādēm netika iekļauta Mores pamatskola.
Izstrādājot šos Noteikumus, netika paredzēts, ka būs pieprasījums īrēt Mores pamatskolas telpas,
ņemot vērā šo telpu tehnisko stāvokli. Tā kā ir radusies nepieciešamība izīrēt Mores pamatskolas
telpas, ir jānosaka minimālā maksa par telpu izmantošanu, papildinot Noteikumu „Par Siguldas
novada izglītības iestāžu telpu, būvju un inventāra izmantošanu”, Pielikumu Nr.1, nosakot maksu
par Mores pamatskolas aktu zāles izmantošanu Ls 5,00 stundā un klašu telpu izmantošanu Ls
3,00 stundā.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.bpunktu, ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas
2012.gada 6.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.8, §1), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –nav,Dome
nolemj:
Izdarīt grozījumus 2012.gada 4.aprīļa Siguldas novada Domes apstiprinātajos
Noteikumos „Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu, būvju un inventāra
izmantošanu”Pielikumā Nr.1, papildinot ar 9.punktu šādā redakcijā: „Maksa par Mores
pamatskolas aktu zāles izmantošanu Ls 5,00 stundā un par klašu telpu izmantošanu Ls 3,00
stundā” .
5.§
Par piedalīšanos projektā „Tehniskā aprīkojuma iegāde Siguldas novada bibliotēkās
iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” un finansējumu
Ziņo: Investīciju nodaļas vadītāja I.Pole
Lai radītu iespējas dažādām iedzīvotāju grupām iesaistīties Siguldas novada kultūras
mantojuma izzināšanā, saglabāšanā un pārmantojamībā, nodrošinot tehnisko aprīkojumu
Siguldas novada bibliotēkām, un saskaņā ar Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludināto
projektu konkursu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības
stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu „rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību”, 21.panta ievaddaļu, 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 2012.gada 6.jūnija sēdes atzinumu (prot.
Nr.10, §6), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
L.Sausiņa, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –nav,Dome nolemj:
1. Piedalīties Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā projektu konkursā Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas”
ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai ar projektu „Tehniskā
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aprīkojuma iegāde Siguldas novada bibliotēkās iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu
nodrošināšanai”.
2. Paredzēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējās projekta
attiecināmo izmaksu summas – Ls 500,00. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - Ls
5 000,00.
3. Paredzēt projektā nepieciešamo neattiecināmo izmaksu summu (pievienotās vērtības
nodoklis 21%) – Ls 1 050,00. Projekta kopējās izmaksas – Ls 6 050,00.
4. Paredzēt līdzekļus 2013.gadā projekta „Tehniskā aprīkojuma iegāde Siguldas novada
bibliotēkās iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” līdzfinansējumam un
neattiecināmām izmaksām Siguldas novada budžetā.
6.§
Par piedalīšanos projektā
„Allažu sporta centra materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” un finansējumu
Ziņo: Investīciju nodaļas vadītāja I.Pole
Lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu Siguldas novadā un saskaņā ar
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludināto projektu konkursu Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 6.punktu „veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”, 21.panta ievaddaļu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 2012.gada 6.jūnija sēdes
atzinumu (prot. Nr.10, §7), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte,
J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –nav,Dome nolemj:
1. Piedalīties Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā projektu konkursā Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai ar projektu„Allažu sporta centra
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”.
2. Paredzēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējās projekta attiecināmo
izmaksu summas - Ls 500,00. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - Ls 5 000,00.
3. Paredzēt projektā nepieciešamo neattiecināmo izmaksu summu (pievienotās vērtības nodoklis
21%) – Ls 1050,00. Projekta kopējās izmaksas – Ls 6 050,00.
4. Paredzēt līdzekļus 2013.gadā projekta „Allažu sporta centra materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana”līdzfinansējumam un neattiecināmām izmaksām Siguldas novada budžetā.
7.§
Par vienošanās noslēgšanu pie nekustamā īpašuma telpu nomas līguma
Ziņo: Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
L.Sausiņa, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –nav,Dome nolemj:
Saskaņā ar Finanšu komitejas 2012.gada 6.jūnija sēdes atzinumu(prot. Nr.10, §9), izņemt
no 2012.gada 6.jūnija Domes sēdes darba kārtības jautājumu „Par vienošanās noslēgšanu pie
nekustamā īpašuma telpu nomas līguma”.
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8.§
Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu
Ziņo: Teritorijas plānotāja I.Suharevska
Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrāde uzsākta pamatojoties uz
Siguldas novada Domes 2011.gada 12.janvāra lēmumu „Par Siguldas novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.1, §11). Siguldas novada teritorijas plānojuma 1.
redakcija nodota sabiedriskajai apspriešanai ar Siguldas novada domes 2012.gada 22.februāra
lēmumu ”Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pirmās redakcijas un
vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”
(prot.Nr.4, 2.&).
Sabiedriskās apspriešanas laikā, kura notika no 2012.gada 5.marta līdz 2012.gada
16.aprīlim, tika saņemti 25 fizisko un juridisko personu iesniegumi un 21 institūciju atzinums.
No saņemtajiem iesniegumiem 7 tika atbalstīti, 6 daļēji atbalstīti, 10 noraidīti, 2 neattiecās uz
teritorijas plānojumu. Atzinumi tika pieprasīti 26 institūcijām – 6 atzinumi bija pozitīvi, 3
atzinumi bija negatīvi, 12 institūcijas lūdz izdarīt precizējumus, 5 institūcijas savus atzinumus
nav sniegušas.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu, 2009.gada 6.oktobra Ministru
kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 42.2.
punktu un 45. punktu, Siguldas novada Attīstības un tūrisma komitejas 2012.gada 23.maija sēdes
atzinumu (prot. Nr.8, §8),atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte,
J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –nav,Dome nolemj:
Pilnveidot Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 1.redakciju, atbilstoši
sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, atbalstītajiem priekšlikumiem un institūciju
atzinumiem, kā arī sagatavot teritorijas plānojuma galīgo redakciju.
9.§
Par zemes nodošanu projekta “Jūdažu ezera krasta teritorijas labiekārtošana un
makšķerēšanas vietas izveide pie Jūdažu sabiedriskā centra” realizēšanai
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi Siguldas novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības „Cerību spārni”,
reģ. Nr. 40008078885, juridiskā adrese Institūta iela 5A, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
valdes priekšsēdētājas E.Viļķinas 2012.gada 7.maija iesniegumu par Siguldas novada
pašvaldībai piederošās zemes, ar adresi „Jūdažu skola”, Jūdaži, Siguldas pag., Siguldas nov.,
daļas 500 m² platībā, nodošanu patapinājumā ezera krasta labiekārtošanai un makšķerēšanas
vietas izveidei, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 100000321834 datiem, zemes gabals “Jūdažu skola”, kad. Nr. 8094 005
0313, platība 1,68 ha, pieder Siguldas novada Domei (14.02.2007.g tiesneša Olitas
Blūmfeldes lēmums). Uz zemes gabala atrodas Siguldas novada Domei piederošas ēkas –
dzīvojamā māja “Jūdažu skola”, pasts “Māja pie ezera” un sabiedriskais centrs.
Patapinājumā nododamā zemes vienības daļa 0,05 ha platībā ir neapbūvēta.
2. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 5. panta otrās daļas 2.1 punktu pašvaldība var nodot mantu citai juridiskajai
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personai, neparedzot par to atlīdzību, gadījumā, ja šai personai ir piešķirts sabiedriskā
labuma organizācijas statuss.
3. Ar LR Finanšu ministrijas 2005.gada 11.novembra lēmumu Nr. 543, Bērnu un jauniešu
ar invaliditāti biedrībai „Cerību spārni”, reģ. Nr. 40008078885, ir piešķirts sabiedriskā
labuma organizācijas statuss.
4. No Siguldas novada pašvaldības grāmatvedības datiem izriet, ka uz 30.05.2012. Siguldas
novada pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā ar adresi Jūdažu skola, Jūdaži,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr. 8094 005 0313, daļas 0,05 ha platībā,
bilances vērtība latos ir Ls 221,37 (bilancē no 31.12.2003).
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1947.pantu, kā arī likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 2.1 punktu un piekto daļu un
2012.gada 23.maija Attīstības un tūrisma komitejas sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §6), atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa,
A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –nav,Dome nolemj:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) zemes gabala ar adresi Jūdažu
skola, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8094 005
0313, daļu 0,05 ha platībā, biedrībai “Cerību spārni”, reģ. Nr. 40008078885,
juridiskā adrese Institūta iela 5A, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
Noteikt patapinājuma līguma termiņu - 8 gadi.
2. Apstiprināt Patapinājuma līguma projektu ar biedrību “Cerību spārni”, reģ. Nr.
40008078885.
3. Noteikt, ka pēc Patapinājuma līguma termiņa beigām krasta labiekārtojuma
elementi pāriet Siguldas novada Domes īpašumā.
10.§
Par izsoles objekta nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, izsoles
rezultātu un atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu par 2012.gada 27.aprīļa izsoli un 2012.gada 16.maija Siguldas novada Domes lēmumu
„Par zemesgabala Ausekļa ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, izsoles protokola apstiprināšanu” un
saskaņā ar atsavināšanas paziņojuma nosacījumiem, Dome konstatē:
1. Atsavināmais objekts nekustamais īpašums Ausekļa ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā,
tika pārdots izsolē 2012.gada 27.aprīlī.
2. Atsavināmā objekta nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā,
pārdošanas cena tika noteikta Ls 51 577,00 (piecdesmit viens tūkstotis pieci simti
septiņdesmit septiņi lati un 00 santīmi).
3. Augstāko cenu Ls 52 577,00 (piecdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi
lati un 00 santīmi) nosolīja SIA „DMB”, tā valdes locekles V.O. personā, juridiskā
adrese Ziedu iela 11, Carnikava, Carnikavas novads.
4. 2012.gada 10.maijā SIA „DMB” ir norēķinājies par nekustamo īpašumu Ausekļa ielā
4, Siguldā, Siguldas novadā, pilnā apmērā iemaksājot maksu pašvaldības budžeta
kontā LV 15 UNLA 0027 8001 3040 4.
5. 2012.gada 22.maijā starp Siguldas novada Domi un SIA „DMB” tika noslēgts
pirkuma līgums Nr. 3.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 34.panta otro daļu,
36.panta pirmo daļu un Finanšu komitejas 2012.gada 6.jūnija lēmumu (prot. Nr.10, §15), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa,
A.Zaviļeiskis), pret – 1 (J.Odziņš), atturas –nav,Dome nolemj:
1. Atzīt par pabeigtunekustamā īpašuma Ausekļa ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā,
atsavināšanu par labu juridiskai personai SIA „DMB”, ar juridisko adresi Ziedu ielā 11,
Carnikava, Carnikavas novads, par summu Ls 52 577.00 (piecdesmit divi tūkstoši pieci
simti septiņdesmit septiņi lati un 00 santīmi).
2. Izslēgt no Siguldas novada Domes bilances pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Ausekļa ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0085, ar
platību 0,8797 ha.
11.§
Par pašvaldībai piederošās zemes vienības Sūnu ielā 251, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību Sūnu ielā 251, Egļupē,
Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra Nr.8042 001 0309, zemes platība 0,0591 ha, Dome
konstatē:
1.
Zemes vienība Sūnu ielā 251, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar
kadastra apzīmējumu 8042 001 0309, pieder Siguldas novada pašvaldībai pamatojoties uz
Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Antras Tiltiņas 2012.gada 11.maija lēmumu
saskaņā ar ierakstu Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0050 5061.
2.
Ar Siguldas novada Domes 2010.gada 3.novembra lēmumu (Nr.23, prot.
Nr.17) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piederību pašvaldībai” V.M. tika
izbeigtas lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi Sūnu ielā 251, Egļupē,
Allažu pagastā, Siguldas novadā, 0,0591 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8042 001 0309
un tika noteikts, ka minētā zemes vienība ir piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai.
3.
Ar Siguldas novada Domes 2011.gada 14.decembra lēmumu (Nr.24, prot. Nr.9)
„Par zemes iznomāšanu” tika nolemts iznomāt V.M. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību Sūnu ielā 251, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 0,0591 ha platībā, ar
kadastra apzīmējumu 8042 001 0309 uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5% no zemes
kadastrālās vērtības.
4.
Starp Siguldas novada Domi un V.M. 2011.gada 19.decembrī tika noslēgts
lauku apvidus zemes nomas līgums par zemes vienības Sūnu ielā 251, Egļupē, Allažu
pagastā, Siguldas novadā nomu.
5.
Saskaņā ar Siguldas novada Domes nodokļu administratores 20.04.2012. izziņu
Nr.4.32/3091, konstatēts, ka par zemes vienību Sūnu ielā 251, Egļupē, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, par 2012.gadu pirmo ceturksni parādu nav, aprēķinātais nekustamā
īpašuma nodoklis unzemes vienības nomas maksa ir samaksāta.
6.
Zemes vienības Sūnu ielā 251, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
lietošanas mērķis – vienģimeņu dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
7.
Zemes vienība Sūnu ielā 251, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar
kadastra Nr. 8042 001 0309, nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.
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Vadoties no augstākminētā un pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums” 2¹.panta trešo daļu „atsavinot zemesgabalu likumā noteiktajā kārtībā, ievēro arī tās
likuma normas, kurās noteikts to personu loks, kuras saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma
tiesību 4.panta pirmo daļu „atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja
tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai”, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, ka „atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir
izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī
persona vēlas pirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums”,
5.panta pirmo daļu „atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija”, 8.panta otro daļu „atsavināšanai
paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtība”, 9.panta otro daļu „institūciju,
kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka
atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija”, 44.panta septīto daļu „publiskai personai
piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai
personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma darbības laikā ” un Finanšu komitejas
2012.gada 25.aprīļa atzinumu (prot. Nr.8, §21), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –nav,Dome
nolemj:
Atsavināt Siguldas novada Domei piederošo zemes vienību Sūnu ielā 251,
Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8042 001 0309, ar
platību 0.0591 ha.
2.
Zemes vienības Sūnu ielā 251, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
novērtēšanu pasūtīt sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam.
3.
Zemes vienības atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgai personai
V.M.
4.
Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijai organizēt pašvaldībai piederošās zemes vienības atsavināšanas procedūru.
1.

12.§
Par pašvaldībai piederošās zemes vienības Sūnu ielā 251, Egļupē, Allažu pagastā Siguldas
novadā atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Finanšu komitejas 2012.gada 25.aprīļa lēmumu (prot. Nr.10, §15) un saskaņā ar likuma
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 14.panta otro
daļu, 44 panta septīto daļu, atklāti balsojot, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –nav,Dome
nolemj:
Apstiprināt pašvaldībai piederošās zemes vienības Sūnu ielā 251, Egļupē, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8042 001 0309, ar platību 0,0591 ha
atsavināšanas paziņojuma projektu.
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13.§
Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem
Ziņo: Deputāts Ē.Čoders
Izskatījusi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šveices ielā 15A, Siguldā, Siguldas novadā,
dzīvokļu īpašnieku pārstāvja SIA „RavLat Group”, reģistrācijas Nr.43603029465, iesniegtos
dokumentus, par dzīvojamās mājas Šveices ielā 15A, Siguldā, Siguldas novadā, pārvaldīšanas
tiesību pārņemšanu, Dome konstatē:
1. SIA „RavLat Group”, reģistrācijas Nr.43603029465, iesniegtie dokumenti :
1.1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šveices ielā 15A, Siguldā, Siguldas novadā, dzīvokļu
īpašnieku 08.03.2012. kopsapulces protokola kopija.
1.2. 2012.gada 28.martā, starp Šveices ielā 15A, Siguldā, dzīvokļu īpašniekiem un SIA „RavLat
Group”, reģistrācijas Nr.43603029465, valdes priekšsēdētāja G.L. personā noslēgtā
„Pilnvarojuma līguma dzīvojamās mājas Šveices ielā 15A, Sigulda, Siguldas novadā,
pārvaldīšanai” kopija.
2. Nekustamais īpašums sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šveices ielā 15A, Siguldā,
Siguldas novadā, ar 5 dzīvokļu īpašumiem, mājas kopīpašuma daļām.
3. Dzīvojamā mājā Šveices ielā 15A, Siguldā, Siguldas novadā, 4 dzīvokļi ir privatizēti, 1 pieder
Siguldas novada Domei.
4. Dzīvokļa īpašums Nr.1 Šveices ielā 15A, Siguldā, Siguldas novadā, Siguldas novada Domei
pieder uz īpašuma tiesību pamata. Siguldas novada Domes īpašuma tiesības uz Dzīvokļa
īpašumu 2008.gada 12.novembrī ir nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000060639 1.
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 21.maija lēmumu (prot. Nr.8, p.1), Attīstības un tūrisma
komitejas 2012.gada 23.maija lēmumu(prot. Nr.7,§7), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas
–nav,Dome nolemj:
1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šveices ielā 15A, Siguldā, Siguldas novadā,
pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem ar 2012.gada 1.maiju.
2. Nodot pašvaldības dzīvokli Nr.1 Šveices ielā 15A, Siguldā, Siguldas novadā,
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā SIA „RAVLAT Group” reģistrācijas Nr.43603029465,
ar 2012.gada 1. jūniju.
3. Noslēgt pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar SIA „RAVLAT Group” par pašvaldības
dzīvokli Nr.1 un mājas kopīpašuma 382/2461 domājamām daļām Šveices ielā 15A,
Siguldā, Siguldas novadā.
14.§
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Siguldas novada Jaunrades centra rīkotajā nometnē „Jušu
vasaras klubiņš” un „Jušu vasaras klubiņš -2”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
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Izskatījusi Siguldas novada Jaunrades centra, reģ. Nr.LV90001566342, direktores Ilzes
Šultes 2012.gada 7.maija iesniegumu nr.1-9/26, Dome konstatē:
[1] 2012.gada 9.maijā saņemts un reģistrēts ar numuru 1.39/1330, Siguldas novada Jaunrades
centra, reģ. Nr.LV90001566342, direktores Ilzes Šultes 2012.gada 7.maija iesniegums nr.1-9/26
ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt Siguldas novada administratīvajā teritorijā deklarēto
trūcīgo vai maznodrošināto ģimeņu bērnu jaunākā skolas vecuma bērnu no 1.līdz 4.klasei dalību
Siguldas novada Jaunrades centra organizētajā nometnē „Jušu vasaras klubiņš” no 2012.gada
11.jūnija līdz 22.jūnijam un „Jušu vasaras klubiņš-2” no 2012.gada 30.jūlija līdz 10.augustam,
sedzot pusdienu maksu nometnes dalībniekiem.
[2] Izglītības un kultūras komitejā 2012.gada 11.aprīlī tika izskatīts jautājums par Siguldas
novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu (prot.Nr.5,§5). Ir
atbalstīti „Jušu vasaras klubiņš” un „Jušu vasaras klubiņš -2” nometņu projekti ar lūgumu izskatīt
Sociālās palīdzības komitejā jautājumu par Siguldas novada administratīvajā teritorijā deklarēto
trūcīgo vai maznodrošināto ģimeņu bērnu jaunākā skolas vecuma bērnu no 1.līdz 4.klasei, sedzot
pusdienu maksu nometnes dalībniekiem Ls 20,00 (divdesmit lati 00 santīmi) segšanu.
[3] Sociālā komiteja 2012.gada 16.maijā izskatīja Domes Izglītības un kultūras komitejas
2012.gada 11.aprīļa atzinumu (protokols Nr.5, §5) un Siguldas novada pašvaldības Sociālā
dienesta ieteikumu 20 (divdesmit) trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnu uzņemšanu
nometnēs un izdevumu par ēdināšanu (pusdienām) administratīvajā teritorijā deklarēto trūcīgo
vai maznodrošināto ģimeņu bērnus jaunākā skolas vecuma bērnus no 1.līdz 4.klasei dalībai
Siguldas novada Jaunrades centra organizētajā nometnē segšanu:
3.1. „Jušu vasaras klubiņš” Siguldas novada Jaunrades centra, reģ.Nr.90001566342, rīkotajā
nometnē „Jušu vasaras klubiņš”, kas norisināsies Siguldas novada Jaunrades centra
struktūrvienībā „Jaunākā skolas vecuma bērnu „Ideju centrs”” Skolas ielā 3, Siguldā,
Siguldas novadā no 2012.gada 11.jūnija līdz 22.jūnijam un apmaksāt pusdienas 10 bērniem
par summu Ls 200,00
3.2. „Jušu vasaras klubiņš -2” Siguldas novada Jaunrades centra, reģ.Nr.90001566342,
rīkotajā nometnē „Jušu vasaras klubiņš”, kas norisināsies Siguldas novada Jaunrades centra
struktūrvienībā „Jaunākā skolas vecuma bērnu „Ideju centrs”” Skolas ielā 3, Siguldā,
Siguldas novadā no 2012.gada 30.jūlija līdz 10.augustam un apmaksāt pusdienas 10 bērniem
par summu Ls 200,00.
Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldības likuma” 15.panta 4.,5., un
6.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 2.panta trešo
daļu, pamatojoties uz 2012.gada 16.maija Sociālās komitejas atzinumu (protokols Nr.5, §5) un
Finanšu komitejas 2012.gada 6.jūnija atzinumu (prot. Nr.10,§8), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas
–nav,Dome nolemj:
1.

2.

Apmaksāt 20 (divdesmit) trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu nometnes dalībniekiem
pusdienu maksu Ls 400,60 (četri simti lati 60 santīmi) Siguldas novada Jaunrades
centra organizētajā nometnē „Jušu vasaras klubiņš” no 2012.gada 11.jūnija līdz
22.jūnijam un „Jušu vasaras klubiņš-2” no 2012.gada 30.jūlija līdz 10.augustam
(pielikums Nr.1).
Izdevumus par pusdienu maksu nometnes dalībniekiem paredzēt no Siguldas novada
pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienības 1091 budžeta līdzekļiem.
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15.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu I.G.
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi I.G., [adrese], 21.05.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums [adrese] I.G. pieder uz īpašuma tiesību pamata. I.G. īpašuma tiesības
uz dzīvokļa īpašumu 2002.gada 7.oktobrīir nostiprinātas Allažu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000079510, [..].
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 I.G. 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” 2.9.
punktu – nestrādājošs, vientuļš pensionārs.
4. Pamatojoties uz 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā”
2.9.punkta atvieglojumus piemēro nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem, 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 I.G. nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par 2012.gadu.
6. Saskaņā ar 2010.gada 12.maija Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā”
4.1.2.punktu, 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” 2.9.punkta 2.9.1.apakšpunktu un Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 6.jūnija atzinumu (prot. Nr.10, §10), atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa,
A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –nav,Dome nolemj:
Piešķirt I.G. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2012.gadam par nekustamo
īpašumu [adrese], 90% apmērā no nodokļu summas par dzīvojamo ēku par taksācijas perioda
otro pusi - Ls 7,57 (aprēķinātais nodoklis par taksācijas perioda otro pusi Ls 8,41, atvieglojums
Ls 7,57) un 70% apmērā no nodokļu summas par zemi par taksācijas perioda otro pusi – Ls 9,55
(aprēķinātais nodoklis par taksācijas perioda otro pusi 13,64 Ls, atvieglojums Ls 9,55).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „Loras nami”
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Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi SIA „Loras nami”, vienotais reģistrācijas nr.40103275823, juridiskā adrese
Brīvības gatve 402C, Rīga, 07.02.2012. iesniegumu Nr.11/9-2012 par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamam īpašumam Ventas ielā 1, Siguldā, Siguldas
novadā, Dome konstatē:
Nekustamais īpašums Ventas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, SIA „Loras nami” pieder
uz īpašuma tiesību pamata. SIA „Loras nami” īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
2012.gada 13.janvārīir nostiprinātas Siguldas pilsētaszemesgrāmatas nodalījumā Nr.564,
kadastra numurs 8015 504 0102, pamatojoties uz 05.07.2011. reorganizācijas līgumu un
15.12.2011.Uzņēmuma reģistra lēmumu Nr.6-12/161094, pievienota SIA „Ilga-Sigulda”.
Nekustamais īpašums sastāv no veikala ēkas ar kadastra Nr.8015 504 0102 001, kuras
galvenais izmantošanas veids – vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas – kods
1230.
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.
02.04.2012.tika nosūtīta vēstule Nr.4.32.3./753 par trūkstošo dokumentu iesniegšanu un
iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu. Dokumenti iesniegti 17.04.2012.
4.
SIA „Loras nami” kā nodokļu maksātājs 2010.gada 23. februārī ir stājies uzskaitē un ir
reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Saskaņā ar 2012.gada
17.aprīļa VID izziņu Nr.8.21.7.1/11835 ir saglabājis darbavietas virs 70% salīdzinot ar vidējo
darbavietu skaitu iepriekšējā taksācijas gadā un iedzīvotāju ienākumu nodoklis samaksāts
virs 60% salīdzinot ar iepriekšējo taksācijas gadu.
5.
Pēc NINO programmas datiem uz 15.02.2012. SIA „Loras nami”, kā arī SIA „IlgaSigulda” nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par 2011.gadu.
6.
Saskaņā ar 2012.gada 16.maija Finanšu komitejas atzinumu SIA „Loras nami” 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” (redakcijā līdz grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada
domes 2012.gada 8.februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.6, kuri stājās spēkā 23.03.2012.)
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 kods1230) – piešķirot nodokļa atvieglojumu 25% apmērā no
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.punkta un Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 16.maija atzinumu (prot. Nr.9, §11), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –nav,Dome
nolemj:
1.

Piešķirt SIA „Loras nami”, vienotais reģistrācijas nr. 40103275823, juridiskā adrese
Brīvības gatve 402C, Rīga, nodokļa atvieglojumu 2012.gadam par nekustamā īpašuma ēku
Ventas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8015 504 0102 001, 25% apmērā no
aprēķinātās nodokļa summas – Ls 802,73 (aprēķinātais nodoklis Ls 3210,90, atvieglojums Ls
802,73).
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „Loras nami”
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi SIA „Loras nami”, vienotais reģistrācijas nr.40103275823, juridiskā adrese
Brīvības gatve 402C, Rīga, 07.02.2012. iesniegumu Nr.11/9-2012 par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamam īpašumam Ventas ielā 1, Siguldā, Siguldas
novadā, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Ventas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, SIA „Loras nami” pieder
uz īpašuma tiesību pamata. SIA „Loras nami” īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
2012.gada 13.janvārīir nostiprinātas Siguldas pilsētaszemesgrāmatas nodalījumā Nr.55,
kadastra numurs 8015 004 0102, pamatojoties uz 05.07.2011. reorganizācijas līgumu un
15.12.2011.Uzņēmuma reģistra lēmumu Nr.6-12/161094, pievienota SIA „Ilga-Sigulda”.
Nekustamais īpašums sastāv no tirdzniecības ēkas ar kadastra Nr.8015 004 0102 004,
kuras galvenais izmantošanas veids – vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas –
kods 1230.
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. 02.04.2012.tika nosūtīta vēstule Nr.4.32.3./753 par trūkstošo dokumentu iesniegšanu un
iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu. Dokumenti iesniegti 17.04.2012.
4. SIA „Loras nami” kā nodokļu maksātājs 2010.gada 23. februārī ir stājies uzskaitē un ir
reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Saskaņā ar
2012.gada 17.aprīļa VID izziņu Nr. 8.21.7.1/11835 ir saglabājis darbavietas virs 70%
salīdzinot ar vidējo darbavietu skaitu iepriekšējā taksācijas gadā un iedzīvotāju ienākumu
nodoklis samaksāts virs 60% salīdzinot ar iepriekšējo taksācijas gadu.
5. Pēc NINO programmas datiem uz 15.02.2012. SIA „Loras nami”, kā arī SIA „IlgaSigulda” nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par 2011.gadu.
6. Saskaņā ar 2012.gada 16.maija Finanšu komitejas atzinumu SIA „Loras nami”, 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” (redakcijā līdz grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas
novada domes 2012.gada 8.februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.6, kuri stājās spēkā
23.03.2012.) 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 kods1230) – piešķirot nodokļa
atvieglojumu 25% apmērā no 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.punkta un Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2012.gada 16.maija atzinumu (prot. Nr.9, §12), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas
–nav,Dome nolemj:
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Piešķirt SIA „Loras nami”, vienotais reģistrācijas nr.40103275823, juridiskā adrese
Brīvības gatve 402C, Rīga,, nodokļa atvieglojumu 2012.gadam par nekustamā īpašuma ēku un
zemi Ventas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8015 004 0102, 25% apmērā no
aprēķinātās nodokļa summas – Ls 733,79(aprēķinātais nodoklis Ls 2935,17, atvieglojums Ls
733,79).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „Loras nami”
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi SIA „Loras nami”, vienotais reģistrācijas nr.40103275823, juridiskā adrese
Brīvības gatve 402C, Rīga, 07.02.2012. iesniegumu Nr.11/9-2012 par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamam īpašumam Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas
novadā, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, SIA „Loras nami”
pieder uz īpašuma tiesību pamata. SIA „Loras nami” īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu 2012.gada 13.janvārīir nostiprinātas Siguldas pilsētaszemesgrāmatas nodalījumā
Nr.140, kadastra numurs 8015 003 1701, pamatojoties uz 05.07.2011. reorganizācijas
līgumu un 15.12.2011.Uzņēmuma reģistra lēmumu Nr.6-12/161094, pievienota SIA
„Ilga-Sigulda”. Nekustamais īpašums sastāv no tirdzniecības centra ar kadastra Nr.8015
003 1701 002, kuras galvenais izmantošanas veids – vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības ēkas – kods 1230.
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. 02.04.2012.tika nosūtīta vēstule Nr.4.32.3./753 par trūkstošo dokumentu iesniegšanu un
iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu. Dokumenti iesniegti 17.04.2012.
4. SIA „Loras nami” kā nodokļu maksātājs 2010.gada 23. februārī ir stājies uzskaitē un ir
reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Saskaņā ar
2012.gada 17.aprīļa VID izziņu Nr. 8.21.7.1/11835 ir saglabājis darbavietas virs 70%
salīdzinot ar vidējo darbavietu skaitu iepriekšējā taksācijas gadā un iedzīvotāju ienākumu
nodoklis samaksāts virs 60% salīdzinot ar iepriekšējo taksācijas gadu.
5. Pēc NINO programmas datiem uz 15.02.2012. SIA „Loras nami”, kā arī SIA „IlgaSigulda” nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par 2011.gadu.
6. Saskaņā ar 2012.gada 16.maija Finanšu komitejas atzinumu SIA „Loras nami”, 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” (redakcijā līdz grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas
novada Domes 2012.gada 8.februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.6, kuri stājās spēkā
23.03.2012.) 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 kods1230) – piešķirot nodokļa
atvieglojumu 25% apmērā no 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
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īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.5.punkta un Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2012.gada 16.maija atzinumu (prot. Nr.9, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas
–nav,Dome nolemj:
Piešķirt SIA „Loras nami”, vienotais reģistrācijas nr.40103275823, juridiskā adrese
Brīvības gatve 402C, Rīga,, nodokļa atvieglojumu 2012.gadam par nekustamā īpašuma ēku un
zemi Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8015 003 1701, 25% apmērā no
aprēķinātās nodokļa summas – Ls 3076,61 (aprēķinātais nodoklis Ls 12306,44, atvieglojums Ls
3076,61).
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 SIA „Priežavoti”
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Tika izskatīts 2012.gada 23.aprīļa iesniegtais papildinājums 21.02.2012.iesniegumam Nr.
1-21/02/2012 par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
Pulkveža Brieža ielā 113, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 003 0801, 8015 503 0801,
saskaņā ar Siguldas novada 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Siguldas novadā” 2.6.punktu.
2012.gada 21.martā tika pieņemts Siguldas novada Domes lēmums „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „Priežavoti” (prot. Nr.6, §7)piešķirot nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu nekustamam īpašumam Zinātnes ielā 19, Siguldā, Siguldas
novadā, saskaņā ar Siguldas novada 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Siguldas novadā”
2.6.punktu. 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.
Ar 2011.gada 9.marta Siguldas novada Domes lēmumu Nr.5 (prot. Nr.30) SIA „Priežavoti”
tika piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par nekustamo īpašumu Zinātnes ielā 19,
Siguldā, Siguldas novadā, 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, jo 2010.gadā bija izveidotas 20 jaunas darbavietas. Saskaņā
ar VID izziņu 2011.gadā ir saglabātas 2010.gadā izveidotās darbavietas.
2011.gada 21.septembrī SIA „Priežavoti” izsolē iegādājās nekustamo īpašumu P.Brieža
ielā 113, Siguldā, Siguldas novadā. SIA „Priežavoti” īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
2012.gada 3.janvārīir nostiprinātas Siguldas pilsētaszemesgrāmatas nodalījumā Nr.1496,
kadastra numurs 8015 003 0801, Nr.1496, kadastra numurs 8015 503 0801. Uz īpašuma tiesību
pārņemšanas brīdi īpašums tika iznomāts un SIA „Priežavoti” ar nomniekiem ir pārslēgusi
nomas līgumus.
Vadoties pēc iepriekš minētā 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 un Siguldas novada Domes 2010.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”
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2.6.punkta 2.6.1.apakšpunktu un Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 16.maija
(prot. Nr.9, §8), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
L.Sausiņa, A.Zaviļeiskis), 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 P.Brieža ielā 113, kadastra Nr. 8015 003 0801 un ēkām P.Brieža ielā 113, Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra Nr. 8015 503 0801, 70% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas – Ls 6471,21
(aprēķinātais nodoklis Ls 9244,58, atvieglojums Ls 6471,21).
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 atbrīvošanu no amata
Ziņo: Deputāte, Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 2012.gada
23.maijā noslēgto vienošanos Nr. 2-3/28 starp Siguldas novada Domi un Siguldas pilsētas
kultūras nama direktori Baibu Boži par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 2012.gada 24.maijā
un Izglītības un kultūras komitejas 2012.gada 6.jūnija atzinumu (prot. Nr. 8, § 7.1),atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa,
A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –nav,Dome nolemj:
1. Atbrīvot no amata Siguldas pilsētas kultūras nama direktori Baibu Boži ar 2012.gada
24.maiju.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 2012.gada
4.jūnijā noslēgto vienošanos Nr. 2-3/33 starp Siguldas novada Domi un Allažu tautas nama
direktori Daci Krīvenu – Valdmani par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 2012.gada 4.jūnijā un
Izglītības un kultūras komitejas 2012.gada 6.jūnija atzinumu (prot. Nr. 8, § 7.2),atklāti balsojot,
ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa,
A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –nav,Dome nolemj:
2. Atbrīvot no amata Siguldas novada Allažu tautas nama direktori Daci Krīvenu –
Valdmani ar 2012.gada 4.jūniju.
21.§
Par iecelšanu amatā
Ziņo: Deputāte, Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un saskaņā ar
Izglītības un kultūras komitejas 2012.gada 6.jūnija sēdes atzinumu (prot. Nr. 8, §8), atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa,
A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –nav,Dome nolemj:
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1.
2.

Iecelt par Siguldas novada Allažu pagasta tautas nama direktori Guntu Rudzi ar 2012.gada
5.jūniju.
Noteikt Guntai Rudzei Allažu pagasta tautas nama direktores amatā amatalgu Ls 320,00.

22.§
Par piedalīšanos projektā „Allažu pamatskolas deju kolektīvu tautas tērpu materiālās
bāzes atjaunošana” un finansējumu
Ziņo: Investīciju nodaļas vadītāja I.Pole
Lai veicinātu kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un vairošanu, atbalstot Allažu
pamatskolas deju kolektīvu un nodrošinot to ar jauniem tautas tērpiem, un saskaņā ar Rīgas
rajona Lauku attīstības biedrības izsludināto projektu konkursu Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās
attīstības stratēģijas ieviešanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu „rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību”, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, un saskaņā ar Finanšu komitejas
2012.gada 6.jūnija sēdes atzinumu (prot. Nr.10, §14), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas
–nav,Dome nolemj:
1. Piedalīties Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā projektu konkursā Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas”
ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai ar projektu „Allažu
pamatskolas deju kolektīvu tautas tērpu materiālās bāzes atjaunošana”.
2. Paredzēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējās projekta
attiecināmo izmaksu summas – Ls 500,00. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - Ls
5 000,00.
3. Paredzēt projektā nepieciešamo neattiecināmo izmaksu summu (pievienotās vērtības
nodoklis 21%) – Ls 1 050,00. Projekta kopējās izmaksas – Ls 6 050,00.
4. Paredzēt līdzekļus 2013.gadā projekta „Allažu pamatskolas deju kolektīvu tautas tērpu
materiālās bāzes atjaunošana” līdzfinansējumam un neattiecināmām izmaksām Siguldas
novada budžetā.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 16:55
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2012.gada 20.jūnijā plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2012.gada 20.jūnijā, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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