2013.gada 6.martā

Siguldā

Nr.5

Sēdes darba kārtība:
1. Par apkures un apsaimniekošanas, un komunālo (sabiedrisko) pakalpojumu
parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem.
2. Grozījumi 2012.gada 20.jūnija Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos
Nr.12 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”.
3. Grozījumi 2012.gada 11.jūlija Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos
Nr.13 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas
novadā”.
4. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem 2005.gada 11.maija saistošajos
noteikumos Nr.6 „Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju,
apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”” (prot. Nr.10,
§24)apstiprināšanu ”.
5. Par Telpu nomas līguma pārtraukšanu.
6. Par īpašumu sadalīšanu.
7. Par platības precizēšanu pašvaldības zemei.
8. Par sadarbības līguma apstiprināšanu ar biedrību „Uzņēmēju klubs Sigulda”.
9. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Siguldas novada pašvaldības
budžetu 2013.gadam”.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājsUģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Jānis Zilvers, Jānis Strautmanis, Dainis Dukurs Aivars Jakobsons, Jānis
Odziņš, Verners Bērziņš, Ēriks Čoders, Māris Malcenieks,Līga Sausiņa, Jolanta Borīte, Jānis
Kiršteins, Eva Viļķina
Nepiedalās deputāti:Andris Zaviļeiskis- darba noslogotības dēļ, Guntars Zvejnieks - darba
noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Inese Zīle,Juridiskās
pārvaldes vadītāja Jeļena Zarandija, Juridiskās pārvaldes juriste Elīna Grobiņa, Būvvaldes
vadītāja Rudīte Bete, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, Ekonomiste Anita Strautmane,
Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte
Piedalās:Preses pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”)
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.20
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus
papildināt Domes sēdes darba kārtību ar diviem jautājumiem: „Par grozījumiem Siguldas novada
Domes 2013.gada 23.janvāra lēmuma „Par Siguldas novada Domes personāla saraksta
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2013.gadam apstiprināšanu”, pielikumā Nr.1 „Siguldas novada Domes personāla saraksts
2013.gadam” (prot. Nr.2, §18) un „Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu”.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins),
pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Papildināt Domes sēdes darba kārtību ar diviem jautājumiem:
10. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 23.janvāra lēmuma „Par
Siguldas novada Domes personāla saraksta 2013.gadam apstiprināšanu”,
pielikumā Nr.1 „Siguldas novada Domes personāla saraksts 2013.gadam” (prot.
Nr.2, §18).
11. Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
1.§
Par apkures un apsaimniekošanasun komunālo (sabiedrisko) pakalpojumu parādu
nomaksu pašvaldības dzīvokļiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Grobiņa
Izskatījusi SIA „Wesemann – Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385, juridiskā adrese
Pulkveža Brieža 109, Siguldas, Siguldas novads iesniegumu, DzīKS „Čakstes 9”, reģistrācijas
Nr. 40003814885, juridiskā adrese valdes priekšsēdētājas Ināras Rences iesniegumu un SIA
„CDzP”, reģistrācijas Nr.LV44103029458, juridiskā adrese Gaujas iela 7, Cēsis, Cēsu novads,
iesniegumus par apsaimniekošanas un komunālo (sabiedrisko) pakalpojumu parāda apmaksu
Siguldas novada Domes piederošajiem dzīvokļiem, Dome konstatē:
1. Ir izveidojušies parādi SIA „Wesemann – Sigulda” par patērēto siltumenerģiju šādos
Siguldas novada pašvaldībai piederošos dzīvokļos:
1.1. Pulkveža Brieža ielā 84/86, (..) – Ls 98,67;
1.2. Pulkveža Brieža ielā 117, (..) – Ls 75,67;
1.3. Jāņa Čakstes ielā 9, (..) – Ls 65,67;
1.4. Jāņa Čakstes ielā 9, (..) – Ls 352,11;
1.5. Ata Kronvalda ielā 1, (..) – Ls 96,06.
Kopējā parāda summa sastāda Ls 688,18 (seši simti astoņdesmit astoņi lati, 18 santīmi).
2. Ir izveidojušies parādi DzīKS „Čakstes 9” un SIA „CDzP” ar apsaimniekošanas un
komunālajiem (sabiedriskajiem) pakalpojumiem sekojošos Siguldas novada pašvaldībai
piederošos dzīvokļos:
2.1. Pulkveža Brieža ielā 84/86, (..) – Ls 869,52 laika periodā no 01.040.2010. līdz
30.11.2012;
2.2. Pulkveža Brieža ielā 117, (..) – Ls 1027,74 laika periodā no 01.01.2011. līdz
31.10.2012;
2.3. Jāņa Čakstes ielā 9, (..) – Ls 522,85 laika periodā no 01.04.2011 līdz 01.02.2013
2.4. Jāņa Čakstes ielā 9, (..) – Ls 344,01 laika periodā no 01.04.2011. līdz 01.02.2013.
Kopējā parāda summa sastāda Ls 2764,12 (divi septiņi simti sešdesmit četri lati, 12 santīmi).
3. Augstākminētie dzīvokļu īpašumi pieder Siguldas novada Domei:
3.1. īpašuma tiesības uz dzīvokli (..), kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 84/86, Siguldā,
ir reģistrētas Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1215 18, kadastra numurs 8015 900 0676.
3.2. īpašuma tiesības uz dzīvokli (..), kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 117, Siguldā, ir
reģistrētas Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000006070, kadastra numurs 8015 900 1777.
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4.

3.3. īpašuma tiesības uz dzīvokli (..), kas atrodas Jāņa Čakstes ielā 9, Siguldā, ir
reģistrētas Rīgas Rajona Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.261 A-2, kadastra numurs 8015 900 2783.
3.4. īpašuma tiesības uz dzīvokli (..), kas atrodas Jāņa Čakstes ielā 9, Siguldā, ir
reģistrētas Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.261 A-26, kadastra numurs 8015 900 2787.
3.5. īpašuma tiesības uz dzīvokli (..), kas atrodas Ata Kronvalda ielā 1, Siguldā, ir
reģistrētas Rīgas Rajona Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.84320, kadastra numurs 8015 900 2780.
Veiktās darbības:
4.1. Dzīvoklis (..), kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 117, Siguldā, 2010.gada
17.novembrī tika izīrēts īrniekam A.K. 2012.gada 28.septembrī pie zvērinātās
notāres Ingas Dreimanes starp Siguldas novada Domi un A.K. tika noslēgta
vienošanās par dzīvojamo telpu īres līguma laušanu un parāda samaksu par
kopējo summu Ls 1797,41 (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit septiņi lati,
41 santīmi), sastādot parāda apmaksas grafiku līdz 2014.gada 30.septembrim. Ar
2012.gada 28.septembri dzīvoklis Pulkveža Brieža ielā 117-(..), Siguldā, ir
atbrīvots.
4.2. Dzīvoklis (..), kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 84/86, Siguldā, 2009. gada
20.jūnijā bija izīrēts D.B. Ar 2012.gada novembri dzīvoklis Pulkveža Brieža ielā
84/86 - (..), Siguldā, ir atbrīvots.
4.3. Dzīvoklis (..), kas atrodas Jāņa Čakstes ielā 9, Siguldā Siguldas novadā, 2002.
gada 20.jūnijā ir izīrēts D.R.
4.4. 2012. gada 1. novembrī starp Siguldas novada Domi un D.R. savstarpēji ir
noslēgta vienošanās Nr.778 par 2002.gada 20.jūnija dzīvojamo tel.pu īres līguma
laušanu un apkures, komunālo un apsaimniekošanas parāda apmaksu par kopējo
summu Ls 543,35. D.R. saskaņā ar sastādīto grafiku apņemas parādu samaksāt
līdz 2014. gada 31.oktobrim. Ar 2012.gada 1.oktobri dzīvoklis Jāņa Čakstes ielā
9-(..), Siguldā, ir atbrīvots.
4.5. Dzīvoklis (..), kas atrodas Ata Kronvalda ielā 1, Siguldā Siguldas novadā,
1986.gada 18.februārī bija izīrēts J.N.. Saskaņā ar 2011.gada 2012.gada 14.marta
Siguldas tiesas spriedumu ar J.N. ir izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums.
Vadoties pēc 2012.gada 21.jūnija Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināta
tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska aizvietotājas zvērinātu tiesu izpildītāja
palīdzes Svetlanas Alfjorovas sastādīto Aktu Nr.301, J.N. telpas ir atbrīvojis
labprātīgi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta
pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
ievaddaļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā ar 2013.gada 6.marta Finanšu komitejas
sēdes atzinumu (prot. Nr.5,§4), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš,
L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Samaksāt SIA „Wesemann-Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385, parādus par patērēto
siltumenerģiju par Siguldas novada pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem Ls 688,18 (seši
simti astoņdesmit astoņi lati, 18 santīmi) apmērā:
1.1. Pulkveža Brieža ielā 84/86, (..)– Ls 98,67;
1.2. Pulkveža Brieža ielā 117, (..)– Ls 75,67;
1.3. Jāņa Čakstes ielā 9, (..)– Ls 65,67;
1.4. Jāņa Čakstes ielā 9, (..)– Ls 352,11;
1.5. Ata Kronvalda ielā 1, (..)- Ls 96,06.
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2. Samaksāt DzīKS „Čakstes 9”, reģistrācijas Nr. 40003814885, parādu Ls 866,86 (astoņi simti
sešdesmit seši lati, 86 santīmi) apmērāpar apsaimniekošanas un komunālajiem
(sabiedriskajiem) pakalpojumiem par Siguldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli (..),
kas atrodas Jāņa Čakstes ielā 9, Siguldā.
3. Samaksāt SIA „CDzP”, reģistrācijas Nr.LV44103029458, parādus par apsaimniekošanas un
komunālajiem (sabiedriskajiem) pakalpojumiem par Siguldas novada pašvaldībai
piederošajiem dzīvokļiem Ls 1897,26 (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit septiņi lati, 26
santīmi) apmērā:
3.1. Pulkveža Brieža ielā 84/86, (..)– Ls 869,52;
3.2. Pulkveža Brieža ielā 117, (..)– Ls 1027,74.
4. Līdzekļus paredzēt no Siguldas novada pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanai
paredzētajiem līdzekļiem.
2.§
Grozījumi 2012.gada 20.jūnija Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.12 „Par
nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”
Ziņo: Ekonomiste: A.Strautmane
Siguldas novada Dome 2012.gada 20.jūnijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.12 „Par
nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”. Ir nepieciešams veikt grozījumus
attiecībā par nodevām, kas tiek iekasētas par pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem.
Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu,
28.06.2005. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var
uzlikt pašvaldības nodevas” 9.punktu, Finanšu komitejas 2013.gada 6.marta atzinumu (prot.
Nr.5, §2), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte,
J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, L.Sausiņa,
E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Izdarīt 2012.gada 20.jūnija Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.12 „Par
nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā” šādus grozījumus:
1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 3.2.7. punktu šādā redakcijā:
„3.2.7. Tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas precēm no Par vienu gadu Ls 15,00”
pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem
1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 3.2.8. punktu šādā redakcijā:
„3.2.8. Tirdzniecība ar pārtikas, nepārtikas precēm un Par vienu gadu Ls 50,00”
alkoholiskajiem dzērieniem (t.sk. ar alu) no
pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem
2. Grozījumi saistošajos noteikumos stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā.
3. Grozījumus saistošajos noteikumus jaunā redakcijā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.

3.§
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Grozījumi 2012.gada 11.jūlija Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.13 „Par
kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”
Ziņo: Juriste E.Grobiņa
Siguldas novada Dome 2012.gada 11.jūlijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.13 „Par
kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”. Ir nepieciešams
veikt grozījumus saistošajos noteikumu VIII. daļā, kas nosaka Administratīvo atbildību par
noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontroli.
Grozījumu nepieciešamība ir pamatota ar izdarītajiem grozījumiem Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā (turpmāk – LAPK), kas stājās spēkā 2012.gada 1.jūlijā.
LAPK 279. panta otrās daļas jaunā redakcijā nosaka, ka Republikas pilsētas domes vai novada
domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un izpilddirektora lēmumu, pašvaldības administratīvās
komisijas lēmumu un Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta lēmumu
var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.Lai Siguldas novada Domes 2012.gada 11.jūlijā apstiprinātie
saistošie noteikumi Nr.13 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība
Siguldas novadā” atbilstu augstāk stāvošām tiesību normām, ir nepieciešams veikt grozījumus.
Grozījumi paredzēs, ka Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisija pieņemtos
lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu varēs pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmo
daļu, 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Finanšu komitejas 2013.gada 6.marta atzinumu (prot. Nr.5,
§3), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins),
pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Izdarīt 2012.gada 11.jūlija Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.13 „Par
kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā” šādus
grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 52.punktu šādā redakcijā: „Par noteikumu
neievērošanu vainīgās personas var saukt pie administratīvās atbildības saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem”;
1.2. Papildināt saistošo noteikumu ar 54.1 punktu, šādāredakcijā: „Siguldas novada
pašvaldības Administratīvās komisija pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt rajona
(pilsētas) tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem”;
1.3. Svītrot saistošo noteikumu 55.punktu.
2. Grozījumi saistošajos noteikumos stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
vietējā laikrakstā.
3. Grozījumus saistošajos noteikumus jaunā redakcijā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
4.§
Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem 2005.gada 11.maija saistošajos noteikumos Nr.6
„Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un
aizsardzības saistošie noteikumi”” (prot. Nr.10, §24)apstiprināšanu ”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta
pirmās daļas 5.un 6.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu, Attīstības un tūrisma komitejas 2013.gada 6.marta
atzinumu (prot. Nr.5, §9), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs,J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš,
L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par grozījumiem 2005.gada 11.maija saistošajos

noteikumos Nr.6 „Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu
uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi (prot. Nr.10, §24) apstiprināšanu”.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides un reģionālās attīstības ministrijai.
5.§
Par Telpu nomas līguma pārtraukšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Grobiņa
Sakarā ar to, ka 2012.gada 15.augustā Siguldas novada Dome pieņēma lēmumu par Siguldas
novada vidusskolas likvidāciju un 2012.gada 31.decembrī skola tika likvidēta, bijušā skolas ēkā
notiks rekonstrukcijas darbi, lai tajā atvērtu Laurenču sākumskolu.
2010.gada 30.martā starp Siguldas novada vidusskolu un nodibinājumu „Sokrata tautskola“,
reģistrācijas Nr.4008121228, juridiskā adrese – „Rudzu Šukas“, Peltes, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, bija noslēgts Telpu nomas līgums (turpmāk tekstā – Līgums) par skolas telpu
3.stāvā, ar kopējo platību 36 m2 iznomāšanu. Saskaņā ar Līguma 8.1. punktu, līgums stājas spēkā
2010.gada 1.aprīlī un ir spēkā līdz 2019.gada 31.martam. Noslēgto līgumu ir nepieciešams lauzt,
jo rekonstruētās skolas telpas vairs nebūs izmantojamas.
Saskaņā ar Siguldas novada Domes grāmatvedības datiem, nodibinājums „Sokrata tautskola“
ir veicis visus maksājumus saskaņā ar Telpu nomas līgumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
14.daļas a) apakšpunktu, kā arī uz 2013.gada 20.februāra Finanšu komitejas atzinumu (prot.
Nr.4, §7), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte,
J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, L.Sausiņa,
E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Apstiprināt lēmumam klāt pievienoto vienošanos projektu par 2010.gada 30.martā
noslēgtā Telpu nomas līguma laušanu ar nodibinājumu „Sokrata tautskola“, reģistrācijas
Nr.4008121228, juridiskā adrese – „Rudzu Šukas“, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, ar 2013.gada 1.februāri.
2. Par lēmumu izpildi atbildīgo noteikt Izglītības pārvaldes vadītāju M.Bruģi.
6.§
Par īpašumu sadalīšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi S.G. pilnvarotās personas I.G., (adrese) 2013.gada 18.februāra iesniegumu ar
lūgumu nodot atsavināšanai zemes „Annītes”’, Mores pagastā, Siguldas novadā, daļu, par ko
noslēgts zemes nomas līgums, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2011.gada 23.marta lēmumu „Par zemes nomas
līguma noslēgšanu”, prot. Nr.6, §8, S.G. izbeigtas zemes lietošanas tiesības (ar
2010.gada 1.septembri) uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi ar nosaukumu „Annītes”,
Mores pag., Siguldas nov., kadastra Nr. 4266 005 0026, kopējā platība 23,3 ha.
2. Ar šo lēmumu noteikts,ka īpašuma „Annītes”, zemes vienības ar kad. ap. 4266 005
0026, platība un 11,0 ha un kad. apz. 4266 005 0027, platība 4,3 ha, piekrīt Siguldas
novada pašvaldībai, bet zemes vienība ar kad. apz. 4266 005 0028, platība 8,0 ha,
ieskaitāma Rezerves zemes fondā.
3. 24.10.1994. gadā īpašuma „Annītes ”, Mores pagastā, trīs zemes vienībām ierādītas
robežas un zemes robežu plāns reģistrēts VZD Cēsu nodaļā.
6

4. Lai nostiprinātu īpašuma tiesības uz divām, Siguldas novada pašvaldībai piekrītošām
zemes vienībām, jāveicīpašuma „Annītes”, kad. Nr. 4266 005 0026, sadalīšana.
5. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums11.panta pirmo daļu, sadala vai
apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu, bet šā panta pirmā daļa
neattiecas uz zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos
valstij vai pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas
ierakstīšanas zemesgrāmatā (11.panta otrā daļa).
6. Likuma 19.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pamatojoties uz kadastra subjekta
iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem Kadastra
informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos
nekustamā īpašuma objektos.
7. Saskaņā ar „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta pirmās daļas
14.punktu, nekustamā īpašuma nosaukums — ar pašvaldības lēmumu nekustamajam
īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums 1.panta pirmās daļas 14.punktu, 11.panta pirmo un otro daļu, 19.panta pirmās daļas
1.punktu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada 6.marta atzinumu(prot. Nr.5, §5), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš,
A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav,
atturas – nav,Dome nolemj:
1. Piekrist sadalīt nekustamo īpašuma ar nosaukumu „Annītes” (kad. Nr. 4266 005 0026), Mores
pag., Siguldas nov., kopplatība 23,3 ha. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma
kopplatība var tikt precizēta.
2. No nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Annītes”, Mores pag., Siguldas nov., atdalītajai trešajai
zemes vienībai, kad. apz. 4266 005 0028, platība 8,0 ha, piešķirt nosaukumu„Lauka Annītes”,
Mores pag., Siguldas nov. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010).
7.§
Par platības precizēšanu pašvaldības zemei
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot Siguldas novada Domes Attīstības pārvaldes Zemes nodaļas priekšlikumu par
Siguldas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienības ar nosaukumu “Līblaiskas 1”, Allažu
pag., Siguldas novads, kad apz. 8042 004 0247 platības precizēšanu, Dome konstatē:
1. Ar Allažu pagasta padomes 1996.gada 31.oktobra sēdes (prot. Nr.32, §5) un 2008.gada
21.augusta sēdes (prot. Nr.51, §4) lēmumiem zemes vienībai ar nosaukumu „Liblaiskas 1“,
Allažu pag., Siguldas novads, kad.apz. 8042 004 0247 noteikta platība 3,0 ha.
2. Veicot Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar nosaukumu „Liblaiskas
1“, Allažu pag., Siguldas novads, kad.apz. 8042 004 0247, nomas zemes ierādīšanu dabā,
tika konstatēta zemes vienības kopplatības neatbilstība Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā esošai reģistrētai platībai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 11.panta otrās daļas 1.punktu, 24.panta pirmās daļas
2. punktu un saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada 6.marta atzinumu(prot. Nr.5, §6), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš,
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A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav,
atturas – nav,Dome nolemj:
1. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai ar nosaukumu „Liblaiskas 1“,
Allažu pag., Siguldas novads, kad.apz. 8042 004 0247, noteikt platību 3,4 ha.
2. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta.
8.§
_________Par sadarbības līguma apstiprināšanu ar biedrību „Uzņēmēju klubs Sigulda”
Ziņo: Izpilddirektore I.Zīle
Debatēs piedalās deputāts J.Odziņš
Ir saņemts biedrības „Uzņēmēju klubs Sigulda”, vienotais reģistrācijas Nr.40008083439,
juridiskā adrese Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, uzaicinājums slēgt sadarbības līgumu ar
biedrību, ar mērķi veicināt Siguldas novada ekonomisko izaugsmi, iedzīvotāju labklājības līmeņa
celšanu, novada ilgtspējīgu attīstību, veicināt novada uzņēmēju un viņu veidoto nevalstisko
organizāciju līdzdalību lēmuma pieņemšanā Siguldas novada pašvaldībā, uzlabojot pašvaldības
darbu un veicinot demokrātijas ievērošanu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī uz 2013.gada 6.marta Finanšu
komitejas atzinumu (prot. Nr.5, §10), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš,
L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Apstiprināt sadarbības līguma projektu ar biedrību „Uzņēmēju klubs Sigulda” lēmuma
projektam pievienotā redakcijā.
9.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2013.gadam”
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu
un saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 6.marta sēdes atzinumu
(prot. Nr.5, §1), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte,
J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, L.Sausiņa,
E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu „Par grozījumiem saistošajos noteikumos
„Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”” projektu.
2. Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

10.§
Par grozījumiem
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Siguldas novada Domes 2013.gada 23.janvāra lēmuma „Par Siguldas novada Domes
personāla saraksta 2013.gadam apstiprināšanu”, pielikumā Nr.1 „Siguldas novada Domes
personāla saraksts 2013.gadam” (prot. Nr.2, §18)
Ziņo: Izpilddirektore I.Zīle
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 13.punktu, Siguldas novada
Domes Finanšu komitejas 2013.gada 6.marta atzinumu „Par grozījumiem Siguldas novada
Domes 2013.gada 23.janvāra lēmuma „Par Siguldas novada Domes personāla saraksta
2013.gadam apstiprināšanu” pielikumā Nr. 1 „Siguldas novada Domes personāla saraksts
2013.gadam”, prot. Nr. 2,§18, un saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas
2013.gada 6.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.5, §8), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome
nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2013.gada 23.janvāra lēmuma „Par Siguldas
novada Domes personāla saraksta 2013.gadam apstiprināšanu” pielikumā Nr. 1 „Siguldas
novada Domes personāla saraksts 2013.gadam”, prot. Nr. 2, §18 struktūrvienībā Attīstības
pārvaldes Īpašumu nodaļa 58. punktā:
1. aizstāt ailē Amats vārdus „Automobiļa vadītājs” ar vārdiem „Vecākais automobiļa
vadītājs”;
2. izslēgt ailēs Amatalga Ls un Amatalga atbilstoši slodzei Ls skaitli „362”;
3. izslēgt ailē Slodze skaitli „1”;
4. iekļaut ailē Stundas likme Ls/h skaitli „2,53 Ls/h”
un izteikt58.punktu šādā redakcijā:
„58. Amats Vecākais automobiļa vadītājs, stundas likme 2,53 Ls/h, amata kods 8322 01,
finansējums 6615.”
11.§
Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu
Ziņo: Izpilddirektore I.Zīle
Izskatot Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica 05.03.2013. iesniegumu, un
saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada 6.marta atzinumu (prot.Nr.5, §7), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas –
nav,U.Mitrevics lēmuma pieņemšanā nepiedalās, Dome nolemj:
Piešķirt Siguldas novada Domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam
atvaļinājuma daļu – 5 kalendāra dienas - no 2013.gada 7.marta līdz 11.martam.

ikgadējā

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 16.45
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2013.gada 20.martāplkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2013.gada 20.martā, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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