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17. Par izsoles objekta – kustamās mantas kravas pašizgāzēja IFA Multikars
izsoles protokola apstiprināšanu
18. Par izsoles objekta – kustamās mantas traktora Valmet -6300 izsoles
protokola apstiprināšanu
19. Par izsoles objekta – kustamās mantas frontālā iekrāvēja UNC-320 izsoles
protokola apstiprināšanu
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1.§
Par individuālo darbu
Dome nolemj:
5 personām atļaut nodarboties ar individuālo darbu.
2.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Dome nolemj:
8 gadījumos atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu.

3.§
Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar personu par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
4.§
Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Dome nolemj:
Atteikt anulēt ziņas par divu personu deklarēto dzīvesvietu.
5.§
Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Dome nolemj:
Piešķirt no Siguldas novada pašvaldības 2007.gada budžetā paredzētajiem
privatizācijas fonda līdzekļiem sporta zāles Gāles ielā 29, Siguldā reģistrēšanai
Zemesgrāmatā naudas līdzekļus 23,- Ls kancelejas nodevas un 1900,- Ls valsts
nodevas nomaksai.
6.§
Par SIA „Saltavots” gada pārskata apstiprināšanu
Dome nolemj:
Apstiprināt SIA „Saltavots” 2006. gada pārskatu.

7.§
Par Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāvu
Dome nolemj:
Izslēgt no Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāva Māri Īli uz
personiskā iesnieguma pamata.

8.§
Par zemes ierīcības projektu izstrādi
Dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Skriduļi” Mores
pagastā.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Oši”, Siguldā,
Siguldas novadā.

3. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Liepkalni”
Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
4. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Zemenītes”
Mores pagastā, Siguldas novadā.
5. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem Strēlnieku ielā 6
un Strēlnieku ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā.
9.§
Par saistoðajiem noteikumiem
„Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas
pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru”
Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada domes saistošo noteikumu Nr.8 projektu „Par
vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un
apmēru” projektu.
10.§
Par saistoðajiem noteikumiem
„Par nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Siguldas novadā”
Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes saistošo noteikumu Nr.9 „Par nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtību Siguldas novadā” projektu.

11.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses piešķiršanu
Dome nolemj:
1. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no ēkām un zemes Atbrīvotāju ielā 11A,
Siguldā, apstiprināt vienotu adresi Atbrīvotāju iela 11A, Sigulda, Siguldas novads,
Rīgas rajons.

2. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no ēkas un zemes Nākotnes ielā 52, apstiprināt
vienotu adresi Nākotnes iela 52, Ķipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas
rajons.
3. Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu Siguldas pagasta Jūdažos, Ezera ielā 4.
4. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no ēkām un zemes Viršu ielā 7, apstiprināt
vienotu adresi Virðu iela 7, Ķipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.
5. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no ēkām un zemes Jasmīnu ielā 5, apstiprināt
vienotu adresi Jasmīnu iela 5, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas
rajons.

6. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no ēkām un zemes Jasmīnu ielā 6, apstiprināt
vienotu adresi Jasmīnu iela 6, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas
rajons.
7. Personai pastāvīgā lietošanā piešķirtai zemei mainīt adresi no “Lorkalni-1” uz
“Vīboti”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.
8. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Kalna Muižnieki-1”
un piekrist īpašuma sadalīšanai.
No nekustamā īpašuma „Kalna Muižnieki-1” atdalītai zemes vienībai „B” piešķirt
nosaukumu „Varavīksnes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons;
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).
9. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Lorupe” un piekrist
īpašuma sadalīšanai. No nekustamā īpašuma „Lorupe” atdalītai zemes vienībai „B”,
piešķirt nosaukumu „Lorupes muiþa”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas
rajons; nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
10. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Ilgas” un piekrist
īpašuma sadalīšanai.
No nekustamā īpašuma „Ilgas” pirmās zemes vienības atdalītai zemes vienībai „B”
piešķirt nosaukumu „Četri krasti”, Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
11. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem „Silmalas”,
“Sermuļi,” “Meža zīlītes” un piekrist īpašuma “Silmalas” sadalīšanai.
No nekustamā īpašuma „Sermuļi” atdalītai zemes vienībai „E” piešķirt nosaukumu
„Ielejas”, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.
No nekustamā īpašuma „Sermuļi” atdalīto zemes vienību „H” pievienot nekustamam
īpašumam „Meža zīlītes”, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.
No nekustamā īpašuma „Silmalas” atdalīto zemes vienību „G” pievienot nekustamam
īpašumam „Meža zīlītes”, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.
No nekustamā īpašuma „Silmalas” atdalītai zemes vienībai „D” piešķirt nosaukumu
„Piekalnes”, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.
No nekustamā īpašuma „Silmalas” atdalīto zemes vienību „F” pievienot nekustamam
īpašumam „Sermuļi”, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.
12. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lielkāji” 1.zemes
vienībai un piekrist zemes vienības sadalīšanai.
No nekustamā īpašuma „Lielkāji” pirmās zemes vienības atdalītai zemes vienībai
„B” piešķirt nosaukumu „Ezeri”, Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons;
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).

12.§
Par zemes lietošanas tiesībām
Dome nolemj:
1. Personas zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi 0,03
ha platībā Pļavu ielā 2, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Rīgas rajonā
izbeigt ar 2006.gada 1.septembri.
2. Noteikt, ka zemes vienība Pļavu ielā 2, Siguldas pagastā ir piekrītoša Siguldas
novada pašvaldībai.
3. Iznomāt personai Siguldas novada pašvaldībai piekrītoðo zemi 300m2 platībā,
nosakot nomas maksu 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Nostiprināt uz Siguldas novada pašvaldības vārda īpašuma tiesības uz zemes
gabalu Pļavu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.
13.§
Par Siguldas novada 2006.gada pārskata apstiprināšanu
Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada 2006.gada pārskatu.
14.§
Par Siguldas novada 2006.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada 2006.gada publisko pārskatu.
15.§
Par Siguldas novada Siguldas pilsētas Zemes un denacionalizācijas komisijas
sastāvu
Dome nolemj:
1. Izslēgt Māru Steķi no Siguldas novada domes Siguldas pilsētas Zemes un
denacionalizācijas komisijas sastāva uz personiskā iesnieguma pamata.
2. Iecelt par Siguldas novada domes Siguldas pilsētas Zemes un
denacionalizācijas komisijas locekli Siguldas novada galveno arhitekti Maiju
GEIDĀNI.
16.§
Par Siguldas 800 gadu jubilejas svinību programmas apstiprināšanu
Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas 800 gadu jubilejas svinību programmu 2007.gada 9. –
12.augustam.
17.§
Par izsoles objekta – kustamās mantas kravas pašizgāzēja IFA Multikars izsoles
protokola apstiprināšanu
Dome nolemj:

Apstiprināt 2007.gada 17.aprīļa izsoles protokolu kustamai mantai – kravas
pašizgāzējam IFA Multikars par summu Ls 271,- (divi simti septiņdesmit viens lats).
Noslēgt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju.
18.§
Par izsoles objekta – kustamās mantas traktora Valmet- 6300 izsoles protokola
apstiprināšanu
Dome nolemj:
1. Apstiprināt 2007.gada 17.aprīļa izsoles protokolu kustamai mantai – traktoram
Valmet-6300 par summu Ls 4025,-. Noslēgt pirkuma līgumu ar izsoles
uzvarētāju.
19.§
Par izsoles objekta – kustamās mantas frontālā iekrāvēja
UNC-320 izsoles protokola apstiprināšanu
Dome nolemj:
1. Apstiprināt izsoles protokolu kustamai mantai – frontālam iekrāvējam UNC-320
par summu Ls 1553,-. Noslēgt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju.
20.§
Par zemes nomas līguma slēgšanu ar SIA „SGpartneri”
Dome nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu domes sēdē līdz atzinuma saņemšanai no domes Finanšu
komitejas.
21.§
Par Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu konkursa nolikumu
Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu konkursa nolikumu.
22.§
Par Siguldas novada domes priekšsēdētāja T.Puķīša komandējumu
Dome nolemj:
Komandēt Siguldas novada domes priekšsēdētāju T.Puķīti Eiropas Piejūras reģiona
konferences darba grupas delegācijas sastāvā uz Briseli.
Nākošā sēde 2007.gada 9.maijā plkst. 16.00.
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