Novada domes sēdes protokols
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Siguldā

Nr.8

Par individuālo darbu
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu
Par līdzekļu piešķiršanu pieredzes braucienam
Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Par personas iesnieguma izskatīšanu
Par ielu un ceļu izlietošanas programmas 2007.gadam apstiprināšanu
Par komercdarbības veikšanu Zinātnes ielā 11, Siguldas pagastā
Par izcilāko sportistu prēmēšanu no budžetā neparedzētiem gadījumiem
paredzētiem līdzekļiem
Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu
Par divģimeņu dzīvojamās ēkas būvniecības ieceres publisko apsprieðanu
P.Brieža ielā 51B, Siguldas pilsētā, Siguldas novadā
Par dzīvojamās mājas un katlu mājas rekonstrukcijas būvniecības ieceres
publisko apspriešanu Pils ielā 13, Siguldas pilsētā, Siguldas novadā
Par vienģimenes dzīvojamās ēkas būvniecības ieceres publisko apspriešanu
„Lielzālītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
Par zemes ierīcības projektu izstrādi
Par SIA “Post & Nevada” spēļu zāli Raiņa ielā 1, Siguldā
Par adreses piešķirðanu
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses piešķiršanu
Par adreses apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
1.§
Par individuālo darbu

Dome nolemj:
6 personām atļaut nodarboties ar individuālo darbu.

2.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Dome nolemj:
6 gadījumos atteikties izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu.
3.§
Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
Dome nolemj:
1. Piešķirt pabalstu 50% apmērā no pirmsskolas izglītība iestādēs noteiktās maksas
par ēdināšanas pakalpojumiem vienai personai.

4.§
Par līdzekļu piešķiršanu pieredzes braucienam
Dome nolemj:
Piešķirt Ls 100,- pensionāru biedrības ”Sigulda” valdes priekšsēdētājam
Alfonam Jumiķim ceļa izdevumu apmaksai Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku
arodbiedrības padomes un Rīgas apriņķa Pensionāru apvienības organizētajam
pieredzes braucienam uz Čehiju, Austriju un Vāciju.
5.§
Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Dome nolemj:
Anulēt ziņas par personas un no viņas atkarīgo personu deklarēto dzīvesvietu.
6. §
Par personas iesnieguma izskatīšanu
Dome nolemj:
Reģistrēt personu dzīvokļu izīrēšanas uzskaites palīdzības reģistrā vispārējā
nodrošinājuma grupā.
7.§
Par ielu un ceļu fonda izlietošanas programmas 2007.gadam apstiprināšanu
Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes ielu un ceļu fonda izlietoðanas programmu
2007. gadam.

8.§
Par komercdarbības veikšanu Zinātnes ielā 11, Siguldas pagastā
Dome nolemj:
1. Piekrist tam, ka SIA „AR TRANSPORTS” Siguldas novadā, Siguldas
pagastā, Zinātnes ielā 11 nodarbojas ar komercdarbību - automašīnu
remonts.
2. Noteikt, ka reklāmas izkārtņu izvietošana atļauta, saskaņojot ar Siguldas
novada būvvaldi.
9.§
Par izcilāko sportistu prēmēšanu no budžetā neparedzētiem gadījumiem
paredzētiem līdzekļiem
Dome nolemj:
Prēmēt 500,- Ls apmērā (pēc nodokļu nomaksas) šādus Siguldas novada
izcilākos sportistus:
Martinu Dukuru, Tomasu Dukuru un treneri Daini Dukuru.

10.§
Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu
Dome nolemj:
1. Atsavināt pārdodot izsolē Siguldas novada domei piederošo kustamo mantu:
- traktoru T -150K;
- traktoru T 30A/1012B/;
- traktora piekabi 2PTS – 4;
- automašīnu VW SHARAN, valsts Nr. ER 1845.
2. Izsoli veikt Siguldas novada domes Privatizācijas komisijai.

11.§
Par divģimeņu dzīvojamās ēkas būvniecības ieceres publisko
apsprieðanu P.Brieža ielā 51B, Siguldas pilsētā, Siguldas novadā
Dome nolemj:
Akceptēt būvniecības ieceri divģimeņu dzīvojamai ēkai P.Brieža ielā 51B,
Siguldas pilsētā.
12.§
Par dzīvojamās mājas un katlu mājas rekonstrukcijas būvniecības ieceres
publisko apsprieðanu Pils ielā 13, Siguldas pilsētā, Siguldas novadā
Dome nolemj:
Piekrist dzīvojās mājas un katlu mājas rekonstrukcijai Pils ielā 13, Siguldas
pilsētā,.

13.§
Par vienģimenes dzīvojamās ēkas būvniecības ieceres publisko
apsprieðanu „Lielzālītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
Dome nolemj:
Akceptēt būvniecības ieceri vienģimenes dzīvojamai ēkai „Lielzālītes”, Siguldas
pagastā.

14.§
Par zemes ierīcības projektu izstrādi
Dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem
„Krācītes” un „Ceļmalas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ievērojot
spēkā esošā Rīgas rajona teritorijas plānojuma prasības.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Vizbuļu
iela 1, Siguldā, Siguldas novadā.

3. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
Atbrīvotāju iela 26b, Siguldā, Siguldas novadā.
4. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Mēness
iela 2, Siguldā, Siguldas novadā.
5.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem
Vidzemes
ðoseja 47A, Vidzemes ðoseja 47 un Vidzemes
šoseja 45A, Siguldā, Siguldas novadā.

6. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem
Valdemāra iela 2 un Valdemāra iela 4, Siguldā, Siguldas novadā.
7. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Lielkāji”,
Mores pag., Siguldas nov., ievērojot spēkā esošā Rīgas rajona teritorijas
plānojuma prasības.
8. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Ilgas”,
Mores pagastā, Siguldas novadā, ievērojot spēkā esošā Rīgas rajona
teritorijas plānojuma prasības.

15.§
Par SIA “Post & Nevada” spēļu zāli Raiņa ielā 1, Siguldā
Dome nolemj:
Atteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Post & Nevada”, juridiskā adrese –
Tērbatas iela 2, Rīga, LV-1050, izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Raiņa ielā 1,
Siguldā.
16.§
Par adreses piešķiršanu
Dome nolemj:
1. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no ēkas un zemes Pils ielā 21, apstiprināt
vienotu adresi Pils iela 21, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.

2. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no ēkas un zemes Dārza ielā 36A, apstiprināt
vienotu adresi Dārza iela 36A, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.
3. Apstiprināt zemei 2,0 ha platībā (kadastra numurs 8015 002 3905) un ēkām uz tās
vienotu adresi Peldu iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons; nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis- ar …ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas
un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).
4. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošai 1.zemes vienībai ar kadastra numuru 8094
004 0548 un ēkām uz tās apstiprināt adresi „Kūdras”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, Rīgas rajons; nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 1.zemes vienībai ar
kadastra numuru 8094 004 0548 ar platību 0,57ha - vienstāva un divstāvu

daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701), 2.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8094 004 049 un platību 0,31h - zeme, uz kuras saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
5. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošai ielai ar kadastra numuru 8015 001 0604,
platība 0,1 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme…ceļu zemes nodalījuma
joslā (kods 1101), apstiprināt nosaukumu Pļavziedu iela, Sigulda, Siguldas novads,
Rīgas rajons.
6. Ēkām, kas atrodas uz zemes Viestura iela 6A, kadastra numurs 8015 003 0320,
noteikt vienotu adresi ar zemi Viestura iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas
rajons.
7. Apstiprināt dzīvojamā kvartālā “Sintijas” Siguldas pagasta Peltēs, sekojošus
nosaukumus ielām: Klusā iela, Mākoņu iela, Sapņu iela, Zaļā iela.
Zemes gabaliem parcelēs no Nr. 40-45 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) un piešķirt sekojošas
adreses:
parceles

Adrese

Nr.

Platība

NĪLMK

m2

40.

Mākoņu iela 9, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., Rīgas 2778.71
raj.

0601

41.

Mākoņu iela 7, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., Rīgas 2322.38
raj.

0601

42.

Mākoņu iela 5, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., Rīgas 2144.84
raj.

0601

43.

Mākoņu iela 3, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., Rīgas 2122.41
raj.

0601

44.

Mākoņu iela 1, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., Rīgas 2416.04
raj.

0601

45.

Mākoņu iela 8, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., Rīgas 1608.60
raj.

0601

17.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses piešķiršanu
Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Ošlejas”
un piekrist īpašuma sadalīšanai.
2. No nekustamā īpašuma „Ošlejas” atdalītai zemes vienībai „B” piešķirt
nosaukumu „Lapiņas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas
rajons; nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

18.§
Par adreses apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes vienībai adresi Lāčplēša iela 20, Sigulda, Siguldas
novads, Rīgas rajons.
2. Mainīt zemes vienībai Lāčplēša ielā 20, platība 2153 m2, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves (kods
0601) uz dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes
objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).
Nākošā sēde 2007.gada 18.aprīlī plkst. 16.00.
Plkst. 18.00 gada publiskā pārskata apstiprināšana koncertzālē „Baltais flīģelis”
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