2013.gada 10.aprīlī

Siguldā

Nr.8

Sēdes darba kārtība:
1. Par grozījumiem lēmumā „Par kredīta ņemšanu”.
2. Par kredīta ņemšanu.
3. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Par ēku, ielu nosaukumu un
numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
4. Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038. izstrādes uzsākšanu.
5. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Leona Paegles iela 21,
Leona Paegles iela 19, Jāņa Poruka iela 14, Jāņa Poruka iela 13, Jāņa Poruka 12A, Jāņa
Poruka iela 11,Lāčplēša iela 9A, Starpgabals ar kad.apz. 8015 002 007 un daļā no Ainas
iela, Jāņa Poruka iela, Leona Paegles iela Siguldā, Siguldas novadā.
6. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam 2012.gada Uzraudzības
ziņojuma un aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu.
7. Par projekta „Jauna pirmskolas izglītības iestāde Skolas ielā 5, Siguldā” finansējumu.
8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Prāta spēles svaigā gaisā”.
9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Allažu pamatskolas deju kolektīvu tautas
tērpu un skaņu aparatūras materiālās bāzes atjaunošana”.
10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Avotu ielejas taka”.
11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „"TLMS "Vīgrieze" kapacitātes celšana
un mūžizglītības pasākumu kvalitātes uzlabošana”.
12. Par piedalīšanos projektā „Teritorijas labiekārtošana un āra trenažieru uzstādīšana
Jūdažos” un finansējumu.
13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Multisensoras un interaktīvas mācīšanās
vides nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu vispārējās
attīstības un sociālās integrācijas veicināšanai Siguldas novadā”.
14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Mototrases izveidošana Siguldas
novadā”.
15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Tautas tērpi “Purenītei” 20.pavasarī".
16. Par piedalīšanos projektā „Siguldas pagasta kultūras nama skatuves apgaismojuma
iegāde Siguldas novada iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai” un finansējumu.
17. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Tautas tērpi deju kolektīvam
“Vizbulīte””.
18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "SIGBIL”.
19. Par I.G. iesniegumu.
20. Par grozījumiem 2001.gada 12.septembra Siguldas pilsētas Domes lēmumā „Par
dzīvojamo māju Leona Paegles ielā 5 un Jaunatnes ielā 1” nodošanuapsaimniekošanā
uz dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma pamata (Nr.19, §4).
21. Par grozījumiem 2006.gada 14.augusta Siguldas novada Domes lēmumā „ Par
dzīvojamās mājas Leona Paegles ielā 13, Siguldā, nodošanu apsaimniekošanā uz
pilnvarojuma līguma pamata SIA ”CDzP” (Nr.16, §4).
22. Par I.I. iesniegumu.
23. Par īpašumiem „Vecrūpnieki” un „Rūpnieku darbnīcas” Mores pagastā.
24. Par zemes iznomāšanu Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrībai.
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25. Par patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu ar biedrību „Ģimeņu labais gariņš”.
26. Par grozījumiem 2004.gada 16.jūlijā noslēgtajā Nomas līgumā.
27. Par atlīdzību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju locekļiem Siguldas
novada Domes vēlēšanās.
28. Par Siguldas novada Domes 2004.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par
teritoriju Siguldas novadā, kurā aizliegts organizēt azartspēles”atzīšanu par spēku
zaudējušiem.
29. Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar SIA „CDzP”.
30. Par telpu iznomāšanu biedrībai „Siguldas galda spēļu klubs”.
31. Par iecelšanu amatā.
32. Par G.R. iesnieguma izskatīšanu par maksāšanas paziņojuma apstrīdēšanu.
33. Par A.R. iesnieguma izskatīšanu par maksāšanas paziņojuma apstrīdēšanu.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājsUģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Jānis Zilvers, Jānis Strautmanis, Jolanta Borīte, Dainis Dukurs, Aivars
Jakobsons, Jānis Odziņš, Ēriks Čoders,Līga Sausiņa, Jānis Kiršteins, Eva Viļķina, Māris
Malcenieks
Nepiedalās deputāti:Verners Bērziņš – atvaļinājumā, Andris Zaviļeiskis – darba noslogotības
dēļ, Guntars Zvejnieks – darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Inese Zīle,Juridiskās
pārvaldes vadītāja Jeļena Zarandija, Juridiskās pārvaldes jurists Aldis Vecvanags, Sporta
pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Būvvaldes vadītāja
Rudīte Bete, Teritorijas plānotāja Zane Gatere, Investīciju nodaļas vadītāja Inga Pole, Finanšu
pārvaldes vadītāja Dace Spriņķe, Jaunrades centra vadītāja Ilze Šulte
Piedalās: P/A „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” direktoreLaura Konstante, Preses pārstāvis
Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”)
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.10
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt sēdes
darba kārtību ar jautājumiem„Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar AS “CATA””, „Par
Inženierbūves „Prožektoru masts ar pamatu” SAP Nr.120000002507 iegādi”, „Par patapinājuma
līgumu ar biedrību „Pensionāru biedrība „Sigulda””, „Par telpu iznomāšanu biedrībai „Siguldas
reģiona tūrisma biedrība” un „Par sadarbību un atbalstu konkursa „Brigāde” rīkošanai Siguldas
novadā”.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav,
atturas – nav,Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumiem:
34. Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar AS “CATA”.
35. Par Inženierbūves „Prožektoru masts ar pamatu” SAP Nr.120000002507 iegādi.
36. Par patapinājuma līgumu ar biedrību „Pensionāru biedrība „Sigulda””.
37. Par telpu iznomāšanu biedrībai „Siguldas reģiona tūrisma biedrība”.
38. Par sadarbību un atbalstu konkursa „Brigāde” rīkošanai Siguldas novadā.
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1.§
Par grozījumiem lēmumā „Par kredīta ņemšanu”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, saskaņā ar
Siguldas novada Domes 2013. gada 10.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.7, §2), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš,
A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas –
nav,Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus 2013.gada 20.marta ( prot. Nr.6, §3) lēmumā:
Izteikt 2., 3.,4., 5. punktu šādā redakcijā:
1. ”2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar LR Valsts kases noteikto
gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2028.gada maija mēnesim”.
2. ”3. Lūgt piešķirt aizņēmumu pašvaldības prioritārā investīciju projekta
Pulkveža Brieža ielas asfaltēšana īstenošanai”.
3. ”4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņš 2014.gada maija
mēnesis”.
4. ”5. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem”.
2.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā
ar Siguldas novada Domes 2013.gada 10.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.7, §3),
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav,
atturas – nav,Dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Laurenču sākumskolas ēkas Laurenču
ielā 7 renovācijai Ls 483 270,- (četri simti astoņdesmit trīs tūkstoši divi simti
septiņdesmit lati) apmērā.
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar LR Valsts kases noteikto gada
procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2028.gada maija mēnesim.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņš 2014. gada maija mēnesis.
4. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
3.§
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas
plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes jurists A.Vecvanags
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu unsaskaņā ar
03.04.2013. Attīstības un tūrisma komitejas atzinumu (prot. Nr.5, §3),atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome
nolemj:
Jautājumu atgriezt atkārtotai izskatīšanai Attīstības un tūrisma komitejā.
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4.§
Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.izstrādes uzsākšanu
Ziņo: Teritorijas plānotāja Z.Gatere
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu; Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 21.pantu; 2012.gada 16.okobra MK noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2.1. sadaļu un 52., 66. un 139.punktu, un Siguldas
novada Domes Attīstības un Tūrisma komitejas 2013.gada 27.marta lēmumu (prot. Nr.5, §7),
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav,
atturas – nav,Dome nolemj:
1. Uzsākt Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.izstrādi.
2. Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.izstrādes vadītāju
apstiprināt Attīstības pārvaldes vadītāju Ingu Zālīti.
3. Apstiprināt Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038. Darba
uzdevumu (Pielikums Nr.1.)
4. Lēmumu „Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038. izstrādes
uzsākšanu” elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
Rīgas plānošanas reģionam, kā arī ievietot pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lvun
vietējā laikrakstā.
5.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Leona Paegles iela 21,
Leona Paegles iela 19, Jāņa Poruka iela 14, Jāņa Poruka iela 13, Jāņa Poruka 12A,Jāņa
Poruka iela 11, Lāčplēša iela 9A, Starpgabals ar kad.apz. 8015 002 007 un daļā no Ainas
iela, Jāņa Poruka iela, Leona Paegles iela Siguldā, Siguldas novadā
Ziņo: Teritorijas plānotāja Z.Gatere
Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 28. panta pirmo, trešo
un ceturto daļu un 31. panta pirmo, otro un trešo daļu, 16.10.2013. MK noteikumu Nr. 711
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 37., 101. punktu, kā arī saskaņā ar
2012.gada 29.augustā ar Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Siguldas novada
teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” apstiprinātā teritorijas plānojuma II. Sējumu Grafiskā daļa un III.sējumu Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi 5.2. daļu, un ņemot vērā Attīstības un tūrisma komitejas
13.03.2013. lēmumu (prot. Nr.4, §6, 2.punkts),atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1.

Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajos īpašumos ar adresēm Siguldā, Siguldas
novadā:
1) Leona Paegles iela 21, kad.apz. 8015 002 1719, 8015 002 1734, 8015 002 3068;
2) Jāņa Poruka iela 14, kad.apz.8015 002 1720;
3) Jāņa Poruka iela 13, kad.apz.8015 002 1725;
4) Jāņa Poruka iela 11, kad.apz. 8015 002 1709;
5) Starpgabals, kad.apz. 8015 002 007;
6) Jāņa Poruka 12A, kad.apz. 8015 002 1735;
7) Leona Paegles 19, kad.apz. 8015 002 3044;
8) Lāčplēša iela 9A, kad.apz. 8015 002 3143;
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2.
3.

9) detālplānojuma teritorijā ietilpstošas ielu daļas – Ainas iela, kad.apz. 8015 002
1728, Jāņa Poruka iela, kad.apz. 8015 002 1727, Leona Paegles iela, kad.apz.
8015 002 3049.
Apstiprināt lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma Darba uzdevumu (pielikums Nr.1) un
detālplānojuma teritorijas robežu un detālplānojuma izpētes robežu (pielikums Nr.2).
Apstiprināt par lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma izstrādes vadītāju Siguldas
novada pašvaldības teritorijas plānotāju Zani Gateri.

6.§
Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017. gadam 2012.gada Uzraudzības
ziņojuma un aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu
Ziņo: Attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte
Sakarā ar Siguldas novada Domes 2011.gada 9.marta lēmumu „Par Siguldas novada
Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam apstiprināšanu” (prot.Nr.5, 8.§) aktualizāciju
atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, pašvaldībām, lai izpildītu
savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums „izstrādāt pašvaldības teritorijas
attīstības programmu un teritorijas plānojumu.”, likuma „Teritorijas attīstības plānošanas
likums” 12.panta pirmo daļu„Vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības
attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus,
detālplānojumus un tematiskos plānojumus”,22.pantaotro punktu „Vietējās pašvaldības
attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī
informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes,
rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un
attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību”, Siguldas novada Domes 2011.gada
9.marta lēmumu (prot. Nr.5, §8) par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. –
2017.gadam apstiprināšanu, kā arī 2013.gada 27.marta Attīstības un tūrisma komitejas atzinumu
(prot. Nr.5, §2) un 2013.gada 10.aprīļā Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.7, §6), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš,
A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas –
nav,Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Attīstības programmu 2011. – 2017.gadam 2012.gada
Uzraudzības ziņojumu ar pielikumiem un aktualizēto Investīciju plānu.
7.§
Par projekta „Jauna pirmskolas izglītības iestāde Skolas ielā 5, Siguldā” finansējumu
Ziņo: Attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte
Saskaņā ar darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.1.4.3.VIRSSAISTĪBU aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība
nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" projekta konkursu un pamatojoties uz
likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu „.pašvaldībām ir šādas autonomās
funkcijas:... pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs..”, 14.panta pirmās daļas 1. punktu: „.pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus,
kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās”, 21.panta pirmās daļas
19.punktu, „tikai dome var noteikt kārtību, kādā notiek aizdevumu, aizņēmumu un citu
ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā” un Siguldas novada domes Attīstības un
Tūrisma komitejas 2013.gada 27.marta atzinuma (prot. Nr.5, §4), kā arī Finanšu komitejas
2013.gada 10.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7, §5), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
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J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Atbalstīt piedalīšanos darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.1.4.3. VIRSSAISTĪBU aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" projektu
konkursā ar projektu „Jauna izglītības iestāde Skolas ielā 5, Siguldā”.
2. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 969 941,82, tai skaitā Siguldas novada domes izmaksas
ir Ls 126 092, 45 (13%). Plānotais finansiālais atbalsts no Eiropas Reģionālā attīstības
fonda pēc projekta apstiprināšanas ir Ls 824 450,54 (85%), valsts budžeta finansējums Ls
19 398, 83 (2%).
3. Projekta priekšfinansējumam paredzēt aizņēmumu no Valsts kases.
8.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Prāta spēles svaigā gaisā”
Ziņo: Investīciju nodaļas vadītāja I.Pole
Izskatījusi biedrības „Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”, reģ. Nr. 40008192822,
valdes priekšsēdētājas Vinetas Arnicānes 2013.gada 25. marta iesniegumu ar lūgumu atbalstīt
projektu “Prāta spēles svaigā gaisā”un piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta
attiecināmās kopējās izmaksas summas – Ls 999,20 un papildus finansējumu pilnīgai projekta Ls
4781,92, kas tiks iesniegts Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu
konkursā „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības stratēģijā 2009.-2013.gadam” ieviešanai
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. –
2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, lai izveidotu bērnu rotaļu
laukumu, Dome konstatē:
1. Biedrība „Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”, reģ. Nr. 40008144818, (turpmāk
biedrība) Uzņēmuma Reģistra biedrību un nodibinājumu komercreģistrā reģistrēta 2012.gada
13.aprīlī;
2. Projekta mērķis ir veicināt Siguldas 1.pamatskolas skolēnu un apkārtnes bērnu veselības
nostiprināšanā, vienlaikus uzlabojot skolas estētisko vidi un veicinot pašvaldības zemes
lietderīgas izmantošanas intensitāti;
3. Biedrībai nav reģistrēti maksātnespējas vai likvidācijas procesi;
4. 2013.gada 10.aprīlī starp Siguldas novada pašvaldību un biedrību ir noslēgts Zemes nomas
līgums par zemes iznomāšanu projekta “Prāta spēles svaigā gaisā”realizācijai gadījumā
saskaņā ar līguma nosacījumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas
novadā”, (izdoti 2012.gada 11.janvarī, Nr.2), (prot. Nr.1, §2),un saskaņā ar Finanšu komitejas
2013.gada 10.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7, §11), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”, reģ. Nr. 40008192822,
dalību Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā
„Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības stratēģijā 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.– 2013.gadam
pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros un 2014.gadā piešķirt
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līdzfinansējumu – Ls 5781,12 apmērā projekta “Prāta spēles svaigā gaisā”projekta
apstiprināšanas gadījumā.
2. Paredzēt līdzekļus 2014.gadā projekta “Prāta spēles svaigā gaisā”līdzfinansēšanai no
Siguldas novada Siguldas 1.pamatskolas budžeta līdzekļiem.
9.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Allažu pamatskolas deju kolektīvu tautas
tērpu un skaņu aparatūras materiālās bāzes atjaunošana”
Ziņo: Investīciju nodaļas vadītāja I.Pole
Lai pilnveidotu Allažu pamatskolas deju kolektīva materiāli tehnisko bāzi un uzlabotu
pasākumu kvalitāti, un saskaņā ar Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludināto projektu
konkursu „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības attīstības stratēģijā 2009.-2013.gadam”
ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu„rūpēties par
kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai u.c.”)un saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada 10.aprīļa atzinumu
(prot. Nr.7, §17), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte,
J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina,
J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Piedalīties Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā projektu konkursā „Rīgas
rajona Lauku attīstības biedrības attīstības stratēģijā 2009.-2013.gadam” ieviešanai
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros ar projektu “Allažu
pamatskolas deju kolektīvu tautas tērpu un skaņu aparatūras materiālās bāzes
atjaunošana”.
2. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – Ls 8 100,00. Paredzēt projektā nepieciešamo
līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas – Ls
810,00. Paredzēt projektā nepieciešamo neattiecināmo izmaksu summu PVN – Ls
1 701,00. Kopējās Siguldas novada pašvaldības izmaksas – Ls 2 511,00.
3. Paredzēt līdzekļus 2014.gadā projekta “Allažu pamatskolas deju kolektīvu tautas tērpu un
skaņu aparatūras materiālās bāzes atjaunošana” līdzfinansējumam Siguldas novada
budžetā.
10.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Avotu ielejas taka”
Ziņo: Investīciju nodaļas vadītāja I.Pole
Izskatījusi biedrības „Četri krasti”, reģ. Nr. 40008158466, pārstāvja Aivara Jakobsona
2013.gada 18. marta iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu "Avotu ielejas taka”un piešķirt
līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējās summas – LVL 1000,00, kas tiks iesniegts
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Rīgas rajona
Lauku attīstības biedrības stratēģijā 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma (410)
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, Dome konstatē:
1. Biedrība „Četri krasti”, reģ. Nr. 40008158466, (turpmāk biedrība) reģistrēta Uzņēmuma
Reģistra biedrību un nodibinājumu komercreģistrā, juridiskā adrese Dārza iela 11, Mores
pagasts;
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2. Projekta mērķis ir publiski pieejamu atpūtas – degustācijas vietu iekārtošana pie avotiem
„Zušos” un „Avotos”;
3. Projektu paredzēts realizēt privātīpašumos „Zuši” un „Avoti”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas
novadā”, (izdoti 2012.gada 11.janvarī), Nr.2, (prot. Nr.1, §2),Finanšu komitejas 2013.gada
10.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7, §13),atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina,
J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās 1 (A.Jakobsons), Dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Četri krasti”, reģ. Nr. 40008158466, dalību Rīgas rajona Lauku
attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Rīgas rajona Lauku
attīstības biedrības stratēģijā 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma (410)
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros un 2014.gadā piešķirt līdzfinansējumu – Ls
1000,00 apmērā projekta apstiprināšanas gadījumā.
2. Paredzēt līdzekļus 2014.gadā projekta "Avotu ielejas taka” līdzfinansēšanai no Siguldas
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
11.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “"TLMS "Vīgrieze" kapacitātes celšana un
mūžizglītības pasākumu kvalitātes uzlabošana"
Ziņo: Investīciju nodaļas vadītāja I.Pole
Izskatījusi nodibinājuma „IS!SI Fonds”, reģ. Nr. 40008201913, valdes priekšsēdētājas
Sandras Kančas 2013.gada 22. marta iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu "TLMS "Vīgrieze"
kapacitātes celšana un mūžizglītības pasākumu kvalitātes uzlabošana" un piešķirt
līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta attiecināmās kopējās izmaksas summas – LVL 604,50,
kas tiks iesniegts Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu
konkursā „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības stratēģijā 2009.-2013.gadam” ieviešanai
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. –
2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, Dome konstatē:
1. Nodibinājuma „IS!SI Fonds”, reģ. Nr. 40008201913 reģistrēts Uzņēmuma Reģistra biedrību
un nodibinājumu komercreģistrā, juridiskā adrese Helmaņa iela 1021, Peltes, Siguldas novads;
2. Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvākas un uzskatāmākas TLMS Vīgrieze organizētās
ikdienas apmācības TLMS Vīgrieze dalībniecēm, kā arī seminārus, lekcijas un praktiskās
nodarbības visiem Siguldas novada iedzīvotājiem, veicināt daudzpusīgāku un kvalitatīvāku
izstāžu darbību;
3. Nodibinājumam nav reģistrēti maksātnespējas vai likvidācijas procesi;
4. Starp Siguldas pagasta kultūras namu un biedrību ir noslēgts Sadarbības līgums par telpu
iznomāšanu projekta "TLMS "Vīgrieze" kapacitātes celšana un mūžizglītības pasākumu
kvalitātes uzlabošana"realizācijai gadījumā saskaņā ar līguma nosacījumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas
novadā”, (izdoti 2012.gada 11.janvarī), Nr.2, (prot. Nr.1, §2),Finanšu komitejas 2013.gada
10.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7, §8),atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
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D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Atbalstīt nodibinājuma „IS!SI Fonds”, reģ. Nr. 40008201913 dalību Rīgas rajona Lauku
attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Rīgas rajona Lauku
attīstības biedrības stratēģijā 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma (410)
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros un 2014.gadā piešķirt līdzfinansējumu – Ls
604,50 apmērā projekta apstiprināšanas gadījumā.
2. Paredzēt līdzekļus 2014.gadā projekta "TLMS "Vīgrieze" kapacitātes celšana un
mūžizglītības pasākumu kvalitātes uzlabošana"līdzfinansēšanai no Siguldas novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
12.§
Par piedalīšanos projektā „Teritorijas labiekārtošana un āra trenažieru uzstādīšana
Jūdažos” un finansējumu
Ziņo: Investīciju nodaļas vadītāja I. Pole
Lai pilnveidotu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un saskaņā ar Rīgas
rajona Lauku attīstības biedrības izsludināto projektu konkursu „Rīgas rajona Lauku attīstības
biedrības attīstības stratēģijā 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās
attīstības stratēģijas” ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu „gādāt par
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu”, 15.panta pirmās daļas 6.punktu „veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu”un saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada 10.aprīļa sēdes
atzinumu (prot. Nr.7, §15),atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,
J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina,
J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Piedalīties Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā projektu konkursā „Rīgas
rajona Lauku attīstības biedrības attīstības stratēģijā 2009.-2013.gadam” ieviešanai
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās
attīstības stratēģijas” ietvaros ar projektu „Teritorijas labiekārtošana un āra trenažieru
uzstādīšana Jūdažos”.
2. Projekta kopējās izmaksas – Ls 12 100,00. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - Ls
10 000,00. Paredzēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējās
projekta attiecināmo izmaksu summas - Ls 1 000,00. Paredzēt projektā nepieciešamo
neattiecināmo izmaksu summu (PVN) – Ls 2 100,00.Kopējās Siguldas novada
pašvaldības izmaksas – Ls 3 100,00.
3. Paredzēt līdzekļus 2014.gadā projekta „Teritorijas labiekārtošana un āra trenažieru
uzstādīšana Jūdažos”līdzfinansējumam un neattiecināmām izmaksām Siguldas novada
budžetā.
13.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Multisensoras un interaktīvas mācīšanās
vides nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu vispārējās
attīstības un sociālās integrācijas veicināšanai Siguldas novadā”
Ziņo:Investīciju nodaļas vadītāja I.Pole
Lauras

Izskatījusi biedrības „Labu projektu aģentūra”, reģ. Nr. 40008111357, valdes locekles
Bičkovskas 2013.gada 14. marta iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu
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"Multisensorasun interaktīvas mācīšanās vides nodrošināšana sociālās atstumtības riskam
pakļauto bērnu un jauniešu vispārējās attīstības un sociālās integrācijas veicināšanai Siguldas
novadā”un piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējās summas – LVL 1000,00,
kas tiks iesniegts Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu
konkursā „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības stratēģijā 2009.-2013.gadam” ieviešanai
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. –
2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, Dome konstatē:
1. Biedrība „Labu projektu aģentūra”, reģ. Nr. 40008111357, (turpmāk biedrība) reģistrēta
Uzņēmuma Reģistra biedrību un nodibinājumu komercreģistrā, juridiskā adrese Ogres iela 1059, Rīga;
2. Projekta mērķis ir veicināt Siguldas novada sociālās atstumtības un nabadzības
riskampakļauto bērnu un jauniešu integrācija sabiedrībā, izveidojot un, ar mentora atbalstu,
nodrošinot individuāli vai grupās visiem pieejamu un inovatīvu multisensoru un interaktīvu
mācīšanās un vispārējās attīstību veicinošu vidi pēc Experia ieviestās MILE sistēmas (sajūtu
istabas);
3. 2013.gada 8.aprīlī starp Siguldas Jaunrades centru un biedrību ir noslēgts Sadarbības līgums
par iespēju izvietot un lietot iegādāto inventāru Jaunrades centra telpās,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta
pirmās daļas 4., 6.punktu, Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas
novadā”, (izdoti 2012.gada 11.janvarī), Nr.2, (prot. Nr.1, §2) un saskaņā ar Finanšu komitejas
2013.gada 10.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7, §14),atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Labu projektu aģentūra”, reģ. Nr. 40008111357, dalību Rīgas rajona
Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Rīgas rajona Lauku
attīstības biedrības stratēģijā 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma (410)
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros un 2014.gadā piešķirt līdzfinansējumu – Ls
1000,00 apmērā projekta apstiprināšanas gadījumā.
2. Paredzēt līdzekļus 2014.gadā projekta „Multisensoras un interaktīvas mācīšanās vides
nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu vispārējās
attīstības un sociālās integrācijas veicināšanai Siguldas novadā” līdzfinansēšanai no
Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
14.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Mototrases izveidošana Siguldas novadā”
Ziņo:Investīciju nodaļas vadītāja I.Pole
Izskatījusi biedrības Moto klubs „Motovidzeme”, reģ. Nr. 40008204500, valdes
priekšsēdētājas I Kārkliņas 2013.gada 3.aprīļa iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu
„Mototrases izveidošana Siguldas novadā” un piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta
kopējās summas – LVL 1000,00, kas tiks iesniegts Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības
izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības stratēģijā
2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības
programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros,
Dome konstatē:
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1. Biedrība Moto klubs „Motovidzeme”, reģ. Nr. 40008204500, (turpmāk biedrība) reģistrēta
Uzņēmuma Reģistra biedrību un nodibinājumu komercreģistrā, juridiskā adrese Pulkveža Brieža
iela 93b – 14, Sigulda, Siguldas novads;
2. Projekta mērķis ir izveidot mototrasi Siguldas novadā, kurā novada jaunieši un citi interesenti
varētu trenēties un nodarboties ar motosportu un popularizēt šī sporta veida attīstību novadā;
3. Biedrībai nav reģistrēti maksātnespējas vai likvidācijas procesi;
4. Projekta realizācijai biedrība slēdz nomas līgumu ar izpirkšanas tiesībām zemesgabalā
„Ozolkalni”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas
novadā”, (izdoti 2012.gada 11.janvarī), Nr.2, (prot. Nr.1, §2),Finanšu komitejas 2013.gada
10.aprīļa atzinumu(prot. Nr.7, §10),atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības Moto klubs „Motovidzeme”, reģ. Nr. 40008204500, dalību Rīgas
rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Rīgas rajona
Lauku attīstības biedrības stratēģijā 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. –
2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros un 2014.gadā
piešķirt līdzfinansējumu – Ls 1000,00 apmērā mototrases izveidei, projekta
apstiprināšanas gadījumā.
2. Paredzēt līdzekļus 2014.gadā projekta līdzfinansēšanai no Siguldas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
15.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Tautas tērpi “Purenītei” 20.pavasarī"
Ziņo:Investīciju nodaļas vadītāja I.Pole
Izskatījusi biedrības „Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”, reģ. Nr. 40008192822,
valdes priekšsēdētājas Vinetas Arnicānes 2013.gada 25. marta iesniegumu ar lūgumu atbalstīt
projektu "Tautas tērpi “Purenītei” 20.pavasarī"un piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no
projekta kopējās summas – Ls 782,87, kas tiks iesniegts Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības
izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības stratēģijā
2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības
programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, lai
nodrošinātu dejotājus ar tērpiem, Dome konstatē:
1. Biedrība „Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”, reģ. Nr. 40008144818, (turpmāk
biedrība) Uzņēmuma Reģistra biedrību un nodibinājumu komercreģistrā reģistrēta 2012.gada
13.aprīlī;
2. Projekta mērķis ir veicināt Siguldas 1.pamatskolas tautas deju kolektīva „Purenīte” dalībnieku
dejotprieku un pašdarbību, kā vērtīgu brīvā laika pavadīšanas veidu, vienlaikus saglabājot un
tālāk nododot Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtības un sniedzot ieguldījumu
siguldiešu nacionālās un lokālās identitātes veidošanā;
3. Biedrībai nav reģistrēti maksātnespējas vai likvidācijas procesi;
4. 2013.gada 3.aprīlī starp Siguldas novada 1.pamatskolu un biedrību ir noslēgts Sadarbības
līgums Nr.1 par sadarbību projektā "Tautas tērpi “Purenītei” 20.pavasarī"realizācijas gadījumā
saskaņā ar sadarbības līguma nosacījumiem, biedrība projekta ietvaros iegādāto nodod Siguldas
1.pamatskolas īpašumā deju kolektīva „Purenīte” vajadzībām.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas
novadā”, (izdoti 2012.gada 11.janvarī), Nr.2, (prot. Nr.1, §2),un saskaņā ar Finanšu komitejas
2013.gada 10.aprīļa atzinumu(prot. Nr.7, §12),atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”, reģ. Nr. 40008192822,
dalību Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā
„Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības stratēģijā 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.– 2013.gadam
pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros un 2014.gadā piešķirt
līdzfinansējumu – Ls 782,87 apmērā Siguldas 1.pamatskolas deju kolektīva „Purenīte”
tautas tērpu iegādei, projekta apstiprināšanas gadījumā.
2. Paredzēt
līdzekļus
2014.gadā
projekta
"Tautas
tērpi
“Purenītei”
20.pavasarī"līdzfinansēšanai no Siguldas novada Siguldas 1.pamatskolas budžeta
līdzekļiem.
16.§
Par piedalīšanos projektā„Siguldas pagasta kultūras nama skatuves apgaismojuma iegāde
Siguldas novada iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai” un finansējumu
Ziņo: Investīciju nodaļas vadītāja I. Pole
Lai pilnveidotu Siguldas pagasta kultūras nama materiāli tehnisko bāzi un uzlabotu
pasākumu kvalitāti, un saskaņā ar Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludināto projektu
konkursu „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības attīstības stratēģijā 2009.-2013.gadam”
ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu„rūpēties par
kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai u.c.”), un saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada 10.aprīļa sēdes
atzinumu (prot. Nr.7, §16),atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,
J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina,
J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Piedalīties Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā projektu konkursā „Rīgas
rajona Lauku attīstības biedrības attīstības stratēģijā 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam
pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros ar projektu „Siguldas pagasta
kultūras nama skatuves apgaismojuma iegāde Siguldas novada iedzīvotāju sabiedrisko
aktivitāšu realizēšanai”.
2. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - Ls 10 000,00. Paredzēt projektā nepieciešamo
līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas - Ls
1 000,00. Paredzēt projektā nepieciešamo neattiecināmo izmaksu summu (Pievienotās
vērtības nodoklis) – Ls 2940,00. Kopējās projekta neattiecināmās izmaksas – Ls 6 940,00.
Kopējās Siguldas novada pašvaldības izmaksas – Ls 7 940,00.
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3. Paredzēt līdzekļus 2014.gadā projekta „Siguldas pagasta kultūras nama skatuves
apgaismojuma iegāde Siguldas novada iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai”
līdzfinansējumam un neattiecināmām izmaksām Siguldas novada budžetā.
17.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Tautas tērpi deju kolektīvam “Vizbulīte””
Ziņo: Investīciju nodaļas vadītāja I.Pole
Izskatījusi biedrības „Siguldas novada deju kolektīvu atbalsta biedrība”, reģ. Nr.
40008144818, juridiskā adrese Ābeļu iela 18, Siguldas pagasts, Siguldas novads, vadītājas Indras
Ozoliņas 2013.gada 25.marta iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu „Tautas tērpi deju
kolektīvam „Vizbulīte””un piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējās izmaksas
summas – Ls 1 000,00, kas tiks iesniegts Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā
atklātajā projektu konkursā „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības stratēģijā 2009.2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības
programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, lai
nodrošinātu dejotājus ar tērpiem, Dome konstatē:
1. Biedrība „Siguldas novada deju kolektīvu atbalsta biedrība”, reģ. Nr. 40008144818, juridiskā
adrese Ābeļu iela 18, Siguldas pagasts, Siguldas novads (turpmāk biedrība) Uzņēmuma Reģistra
biedrību un nodibinājumu komercreģistrā reģistrēta 13.08.2009.;
2. Biedrības mērķis ir veicināt iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanu un brīvā laika
lietderīgu izmantošanu, popularizēt latviešu tautas dejas Latvijā un ārzemēs, atbalstīt deju
kolektīvu radošo darbību;
3. Biedrībai nav reģistrēti maksātnespējas vai likvidācijas procesi;
4. 2011.gada 26.augustā starp Siguldas novada Siguldas pagasta kultūras namu un biedrību ir
noslēgts Sadarbības līgums Nr.1 par sadarbību projektā "Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana
kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai",projekta realizācijas gadījumā saskaņā ar
sadarbības līguma nosacījumiem, biedrība projekta ietvaros iegādāto nodod Siguldas pagasta
kultūras nama īpašumā Siguldas pagasta deju kolektīva „Vizbulīte” vajadzībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas
novadā”, (izdoti 2012.gada 11.janvarī), Nr.2, (prot. Nr.1, §2) un saskaņā ar Finanšu komitejas
2013.gada 10.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.7, §7),atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Siguldas novada deju kolektīvu atbalsta biedrība”, reģ.Nr.
40008144818, juridiskā adrese Ābeļu iela 18, Siguldas pagasts, Siguldas novads, dalību
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Rīgas
rajona Lauku attīstības biedrības stratēģijā 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam
pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros un 2012.gadā piešķirt
līdzfinansējumu – Ls 1 000,00 apmērā Siguldas pagasta deju kolektīva " Vizbulīte" tautas
tērpu iegādei, projekta apstiprināšanas gadījumā.
2. Paredzēt līdzekļus 2014.gadā projekta „Tautas tērpi deju kolektīvam
„Vizbulīte””līdzfinansēšanai no Siguldas novada Siguldas pagasta kultūras nama budžeta
līdzekļiem.
18.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "SIGBIL”
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Ziņo:Investīciju nodaļas vadītāja I.Pole
Izskatījusi biedrības „Siguldas galda spēļu klubs”, reģ. Nr. 40008200477, pārstāvja O.Ā.
2013.gada 28. marta iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu „SIGBIL”un piešķirt
līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējās summas – LVL 793,00, kas tiks iesniegts
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Rīgas rajona
Lauku attīstības biedrības stratēģijā 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma (410)
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, Dome konstatē:
1. Biedrība „Siguldas galda spēļu klubs”, reģ. Nr. 40008200477, (turpmāk biedrība) reģistrēta
Uzņēmuma Reģistra biedrību un nodibinājumu komercreģistrā, juridiskā adrese Helmaņa iela 31 Peltes, Siguldas novads;
2. Projekta mērķis ir iegādāties biljarda galdus, to aprīkojumu, šaha un dambretes galdus, lai
dažādotu visu vecumu iedzīvotāju grupu brīvā laika pavadīšanas iespējas;
3. Biedrībai nav reģistrēti maksātnespējas vai likvidācijas procesi;
4. Starp Siguldas Jaunrades centru un biedrību ir noslēgts telpu nomas līgums par iespēju izvietot
un lietot iegādāto inventāru Jaunrades centra telpās,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas
5.punktu, Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par līdzfinansējuma
piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas novadā”, (izdoti
2012.gada 11.janvarī), Nr.2, (prot. Nr.1, §2)un saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada 10.aprīļa
sēdes atzinumu (prot. Nr.7, §9),atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte,
J.Strautmanis, A.Jakobsons, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – 2
(D.Dukurs, J.Odziņš), atturas – 1 (Ē.Čoders),Dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Siguldas galda spēļu klubs”, reģ. Nr. 40008200477, dalību Rīgas
rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Rīgas rajona
Lauku attīstības biedrības stratēģijā 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. –
2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros un 2014.gadā
piešķirt līdzfinansējumu – Ls 793,00 apmērā projekta apstiprināšanas gadījumā.
2. Paredzēt līdzekļus 2014.gadā projekta "SIGBIL"līdzfinansēšanai no Siguldas novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
19.§
Par I.G. iesniegumu
Ziņo: deputāts, zemes ierīcības inženieris J.Kiršteins
Izskatījusi I.G., (adrese), 2013.gada 20.marta iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes
nomas līgumu uz zemi kas bija iznomāta viņas tēvam, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2011.gada 23.marta lēmumu „Par zemes nomas līguma
noslēgšanu”, protokols 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 šīs pašas sēdes lēmumu, S.G. iznomāta Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības ar nosaukumu „Annītes”, Mores pag., Siguldas nov., kad. apz. 4266 005 0026,
platība 11 ha un kad. apz. 4266 005 0027, platība 4,3 ha, uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu
0,5 % no zemes kadastrālās vērtības. Līgums noslēgts 2013.gada 16.janvārī.
3. S.G. miris 04.03.2013.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. MK noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu" 4., 7.2., 7.1, 7.2 un 10.punktu, Attīstības un tūrisma komitejas 03.04.2013. atzinumu
(prot. Nr.6, §3),atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte,
J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina,
J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Ar 2013. gada 10.aprīli iznomāt uz 1 (vienu) gadu I.G. Siguldas novada pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības ar kad apz. 4266 005 0026, platība 11 ha un kad. apz. 4266
005 0027, platība 4,3 ha, nosaukums „Annītes”,Mores pag., Siguldas novads,
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai (nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība-KODS 0101).
2. Nomas maksa noteikta 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3. Zemes nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar nomnieku.
4. Ar 2013.gada 5.martu izbeigt 2013.gada 16.janvāra zemes nomas līgumu ar S.G.
20.§
Par grozījumiem 2001.gada 12.septembra Siguldas pilsētas Domes lēmumā
„Par dzīvojamo māju Leona Paegles ielā 5 un Jaunatnes ielā 1”
nodošanuapsaimniekošanā uz dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma
pamata (Nr.19, §4)
Ziņo: deputāts, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis Ē.Čoders
Lai nodrošinātu dzīvokļu īpašnieku tiesības pārvaldīt dzīvojamo māju, nepieciešams
izdarīt grozījumus Siguldas pilsētas Domes 2001.gada 12.septembra lēmumā „Par dzīvojamo
māju Leona Paegles ielā 5 un Jaunatnes ielā 1 nodošanu apsaimniekošanā uz dzīvokļu
īpašniekiempārvaldīšanai pilnvarojuma līguma pamata (prot. Nr.19, §4),Dome konstatē:
1. 2005.gada 7.septembrī tika pieņemts Siguldas novada Domes lēmums „Par
dzīvojamo māju Leona Paegles ielā 5 un Jaunatnes ielā 1 nodošanu apsaimniekošanā
uz dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma pamata” (prot. Nr.19, §4),
ar kuru dzīvojamās mājas nodeva apsaimniekošanā.
Pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. panta pirmo daļu, 10. panta
pirmo daļu, Dzīvokļu īpašuma likuma 16.panta ceturto daļu, saskaņā ar Siguldas novada Domes
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2013.gada 26.marta lēmumu (prot. Nr.4, p.1), Siguldas
novada Domes Attīstības un tūrisma komitejas 2013.gada 27.marta lēmumu (prot. Nr.5,
§16),atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav,
atturas – nav,Dome nolemj:
1. Izdarīt šādus grozījumus Siguldas pilsētas Domes 2001.gada 12.septembra lēmumā „Par
dzīvojamo māju Leona Paegles ielā 5 un Jaunatnes ielā 1 nodošanu apsaimniekošanā uz
dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma pamata (prot. Nr.19, §4):
1.1. izteikt lēmuma nosaukumu šādā redakcija „Par dzīvojamo māju Leona Paegles ielā
5, Siguldā, un Jaunatnes ielā 1, Siguldā, apsaimniekošanā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu dzīvokļu īpašniekiem”;
1.2. papildināt lēmumu ar 3.punktu šādā redakcijā:
„Pamatojoties uz dzīvojamās mājas Leona Paegles ielā 5, Siguldā, 2001.gada 21.maija
dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu, nodot dzīvojamo māju Leona
Paegles ielā 5, Siguldā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem ar 2010.gada 1.
janvāri”;
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1.3. papildināt lēmumu ar 4.punktu šādā redakcijā:
„Pamatojoties uz dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 1, Siguldā, 2001.gada 5.jūlija dzīvokļu
īpašnieku pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu, nodot dzīvojamo māju Jaunatnes ielā
1, Siguldā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem ar 2010.gada 1. janvāri.”
21.§
Par grozījumiem 2006.gada 14.augusta Siguldas novada Domes lēmumā „ Par dzīvojamās
mājas Leona Paegles ielā 13, Siguldā, nodošanu apsaimniekošanā uz pilnvarojuma līguma
pamata SIA ”CDzP” (Nr.16, §4)
Ziņo: deputāts, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis Ē.Čoders
Lai nodrošinātu dzīvokļu īpašnieku tiesības pārvaldīt dzīvojamo māju, nepieciešams
izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2006.gada 14.augusta lēmumā „Par dzīvojamās mājas
Leona Paegles ielā 13, Siguldā, nodošanu apsaimniekošanā uz pilnvarojuma līguma pamata SIA
„CDzP” (prot. Nr.16, §4),Dome konstatē:
1. 2006.gada 14.augustā tika pieņemts Siguldas novada Domes lēmums „Par dzīvojamās
mājas Leona Paegles ielā 13, Siguldā, nodošanu apsaimniekošanā uz pilnvarojuma
līguma pamata SIA „CDzP” (prot. Nr.19, §4), ar kuru dzīvojamo māju nodeva
apsaimniekošanā un pārvaldīšanā.
Pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. panta pirmo daļu, 10. panta
pirmo daļu, Dzīvokļu īpašuma likuma 16.panta ceturto daļu, saskaņā ar Siguldas novada Domes
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2013.gada 25.marta lēmumu (protokols Nr.5, p.2),
Siguldas novada Domes Attīstības un tūrisma komitejas 2013.gada 27.marta lēmumu (prot. Nr.5,
§17),atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav,
atturas – nav,Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2006.gada 14. augusta lēmumā „„Par
dzīvojamās mājas Leona Paegles ielā 13, Siguldā, nodošanu apsaimniekošanā uz
pilnvarojuma līguma pamata SIA „CDzP” (prot. Nr.16, §4):
1.1. izteikt lēmuma nosaukumu šādā redakcija „Par dzīvojamās mājas Leona
Paegles ielā 13, Siguldā, nodošanu pārvaldīšanā”;
1.2. papildināt lēmumu 3.punktu šādā redakcijā:
„1. Nodot daudzdzīvokļu (24 dzīvokļi) dzīvojamo māju Leona Paegles ielā
13, Siguldā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem ar 2010.gada
1.janvāri.
22.§
Par I.I. iesniegumu
Ziņo: deputāts, zemes ierīcības inženieris J.Kiršteins
Izskatot I.I., (adrese), 11.03.2013. iesniegumu ar priekšlikumu noslēgt zemes nomas līgumu
par zemes gabalu nomu, uz kuriem atrodas sporta laukuma daļa Peltes ciemā, stāvlaukuma daļa
un parks pie Zinātnes ielas 7, Siguldas pagasta administrācijas ēkas un izbūvētā Helmaņa iela,
Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums ar nosaukumu „Peltes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kad.
Nr. 8094 004 0021, pieder I.I., saskaņā ar Siguldas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma
Nr.32 datiem, tiesneses Ināras Zabarovskas 2007.gada 10.septembra lēmums.
Nekustamais īpašums sastāv no 4 zemes gabaliem ar kopējo platību 53,3 ha platībā.
2. Ar Siguldas novada Domes Būvvaldes 2012.gada 16.maija lēmumu „Par zemes
ierīcības projekta izvērtēšanu un apstiprināšanu” (prot. Nr. 20, §16), apstiprināts
16

zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ar adresi „Peltes”, Peltes, Siguldas
pag., Siguldas nov., kad. Nr. 8094 004 0021, un dota piekrišana zemes robežu plānu
izgatavošanai un reģistrēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā.
3. Siguldas novada pašvaldībai piederošās ielas ar nosaukumu Helmaņa iela, divas daļas
atrodas uz I.I. piederošajām zemes vienībām ar kad. Nr. 8094 004 1012, platība
0,5674 ha (kad. apz. 8094 004 0965) un kad. Nr. 8094 004 1017, platība 0,4241 ha
(kad. apz. 8094 004 0747), kam piešķirts nosaukums Helmaņa iela.
4. Siguldas novada pašvaldības sporta laukums Siguldas pagasta Peltēs, atrodas uz
diviem īpašumiem. Viena daļa sporta laukuma atrodas uz J.Š. piederošā īpašuma
„Ievas” daļas ar adresi Institūta iela 12, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., par ko ir
noslēgts zemes nomas līgums ar īpašnieku. Šī paša sporta laukuma otra daļa 0,56 ha
platībā, atrodas uz I.I. piederošāszemes vienības ar nosaukumu „Peltes”, Peltes,
Siguldas pag., Siguldas nov., kad. apz. 8094 004 0743, kopējā platība 3,15 ha.
5. Siguldas novada pašvaldībai piederošā stāvlaukuma daļa ar zaļo zonu 0,76 ha platībā
arī atrodas uz I.I. piederošās zemes vienības ar nosaukumu „Peltes”, Peltes, Siguldas
pag., Siguldas nov., kad. apz. 8094 004 0743, kopējā platība 3,15 ha.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 2. punktu, Siguldas novada Domes Attīstības un tūrisma komitejas 27.03.2013. (prot. Nr. 5,
§12),atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav,
atturas – nav,Dome nolemj:
1. Sākot ar 2013.gada 10.aprīli noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar I.I.:
1.1. par zemes vienību, kad. apz. 8094 004 0965 un 8094 004 0747, 0,5674 ha un 0,4241
ha platībā nomu, uz kurām atrodas pašvaldībai piederošā Helmaņa iela, Siguldas pagasta
Peltēs. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, ceļa zemes nodalījuma joslā (kods
1101);
1.2. par zemes vienības, kad. apz. 8094 004 0743, daļu 0,56 ha platībā nomu, uz kā
atrodas Siguldas novada pašvaldībai piederošā sporta laukuma daļa. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis-sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (kods 0503);
1.3. par zemes vienības, kad. apz. 8094 004 0743, daļu 0,76 ha, uz kā atrodas Siguldas
novada pašvaldībai piederošā stāvlaukuma daļa un daļa no parka. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis-dabas pamatne, parki un zaļā zona... (kods 0501);
2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā, proporcionāli nomājamās zemes
platībai.
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot Zemes nomas līgumu ar I.I.
23.§
Par īpašumiem „Vecrūpnieki” un „Rūpnieku darbnīcas” Mores pagastā
Ziņo: deputāts, zemes ierīcības inženieris J.Kiršteins
Izskatot Siguldas novada Domes Attīstības pārvaldes Zemes nodaļas lūgumu precizēt
Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes ar nosaukumu „Vecrūpnieki”, Mores
pag.,Siguldas novads, kad. apz. 4266 003 0096, robežas un platības, Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada Domes 2008.gada 10.septembra lēmumu „Par zemi Rūpnieku
darbnīcas Mores pagastā” (prot. Nr.18, §7) ir sadalīts īpašums ar nosaukumu „Rūpnieku
darbnīcas” (4266 003 0075), izveidojot īpašumu 3,8 ha platībā ar adresi „Vecrūpnieki”,
Mores pag., Siguldas nov., Rīgas raj., kad. Nr. 4266 003 0016, kas ir piekrītošs Siguldas
novada pašvaldībai un īpašumu ar adresi „Rūpnieku darbnīcas”, Mores pag., kas piekrīt
Latvijas valstij un zeme nav izmantojama zemes reformas pabeigšanai.
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2. Saskaņā ar 1992.gada 27.oktobra Pieņemšanas-nodošanas aktu, Cēsu rajona kolhozs
“Draudzība” ir nodevis Mores pagasta padomei mājas “Rūpnieki”, kas līdz tam atradās
kolhoza “Draudzība” bilancē. Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,
minētās ēkas pašlaik atrodas uz zemes vienības ar kad. apz. 4266 003 0075, platība 0,5
ha.
3. Saskaņā ar 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi"
9.1.punktu, mājīpašumam “Rūpnieki”, kas sastāv no dzīvojamās mājas (kad. apz. 4266
003 0075 001) un saimniecības ēkas (kad. apz. 4266 003 0075 002), kas pieder Siguldas
novada pašvaldībai, jāmaina adrese no “Rūpnieki”, Mores pag., Siguldas nov.. uz
“Vecrūpnieki”, Mores pag., Siguldas nov..
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, likuma "Nekustamāīpašuma valsts kadastra likums" 24.panta pirmās daļas
2.punkts,03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 9.1.punktu
15.12.2009. MK noteikumi Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti" 5. punktu, 8. punkta 8.2. apakšpunktu, Attīstības un tūrisma komitejas 2013.gada
27.marta atzinumu (prot. Nr.5, §14),atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1.

2.

3.

Precizēt īpašumiem „Vecrūpnieki” un „Rūpnieku darbnīcas”, Mores pagastā, Siguldas
novadā, platības, nosakot:
1.1. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai ar nosaukumu un adresi
„Vecrūpnieki”, Mores pag., Siguldas nov., kad. apz. 4266 003 0096, platību4,15 ha.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).
1.2. Rezerves zemes fondā ieskaitītai zemes vienībai ar kad. apz. 4266 003 0075,
platību 0,15 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-lauksaimnieciska rakstura
uzņēmumu apbūve (kods 1003).
Papildināt pamatlīdzekļu uzskaiti ar mājīpašumu, uzņemot Siguldas novada Domes
grāmatvedības uzskaitē un bilancē ēku (būvju) īpašumu ar adresi „Vecrūpnieki”, Mores
pag., Siguldas nov., kadastra apzīmējums 4266 003 0075 001, 002.
Zemes nodaļai Valsts zemes dienestā pasūtīt būves kadastrālās uzmērīšanas lietu.

24.§
Par zemes iznomāšanu Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrībai
Ziņo: deputāts, zemes ierīcības inženieris J.Kiršteins
Izskatījusi Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrības, reģ. Nr. 40008192822, juridiskā
adrese Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas nov.,, valdes priekšsēdētājas V.A. 2013.gada
21.marta iesniegumu, par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes ar adresi Pulkveža
Brieža iela 105,Siguldā, daļas 425m² platībā nodošanu nomā Siguldas 1.pamatskolas atbalsta
biedrībai ar mērķi labiekārtot skolas iekšpagalmu, lai dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas
un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 30.10.2007. MK
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”7. un 8.punktu, Attīstības
un tūrisma komitejas 2013.gada 27.marta atzinumu (prot. Nr.5, §8), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Iznomāt Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrībai, reģ. Nr. 40008192822, juridiskā adrese
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novada pašvaldībai piederošā īpašuma ar
adresi Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas nov. ( kad. apz. 8015 003 0729, kopējā
platība 7682 m²) daļu 425m² platībāskolas iekšpagalma labiekārtošanai
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2. Zemes nomas līguma termiņš 8gadi. Zemes nomas maksa 1,5% no kadastrālās vērtības
gadā, proporcionāli nomas zemes platībai.
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar Siguldas 1.pamatskolas atbalsta
biedrību.
25.§
Par patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu ar biedrību „Ģimeņu labais gariņš”
Ziņo: deputāts, zemes ierīcības inženieris J.Kiršteins
Siguldas novada Dome ir saņēmusi biedrības „Ģimeņu labais gariņš”, reģ. Nr.40008154341,
juridiskā adrese Siguldas iela 5-5, More, Mores pag., Siguldas nov., valdes priekšsēdētājas Daces
Blāķes 2013.gada 22.marta iesniegumu ar lūgumu pagarināt starp Siguldas novada Domi un
biedrību” Ģimeņu labais gariņš” 01.09.2011. noslēgto patapinājuma līgumu par bezatlīdzības
lietošanā nodotā nekustamā īpašuma ar adresi Siguldas iela 3, More, Mores pag., Siguldas nov.
(kad. apz. 4266 0040115) daļu 0,18 ha platībā.
Patapinājuma līgums noslēgts līdz 01.09.2019.gadam, lai izveidotu aktīvās atpūtas laukumu
Mores pagastā bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem, uzstādot nestandarta sporta ierīces,
izveidojot pludmales volejbola laukumu un bērnu rotaļu laukumu. Iecere ir īstenota.
Biedrība plāno piedalīties Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā projektu
konkursā ar projektu „Aktīvās atpūtas laukuma Morē labiekārtošana.” Jau esošajā aktīvās atpūtas
laukumā plānots papildus izvietot āra trenažierus, atpūtas soliņus un atkritumu urnas.
Sekmīgai līdzdalībai projektu konkursā, nepieciešams nekustamā īpašuma patapinājuma
līgums ar termiņu ne mazāku par septiņiem gadiem no projekta iesniegšanas brīža (patapinājuma
līgums jāpagarina līdz 01.09.2020.)
Saskaņā ar likuma Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likums 5. panta otro daļu41 punktu, atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otro daļu, 41 punktu, Siguldas novada Domes Attīstības un tūrisma komitejas
2013.gada 27.marta atzinumu (prot. Nr.5, §13), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Pagarināt 01.09.2011.gada Patapinājuma līgumu ar biedrību „Ģimeņu labais gariņš”, reģ.
Nr.40008154341, juridiskā adrese Siguldas iela 5-5, More, Mores pag., Siguldas nov.,
līdz 01.09.2020.
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot izmaiņas 01.09.2011.Patapinājuma līgumā.
26.§
Par grozījumiem 2004.gada 16.jūlijā noslēgtajā Nomas līgumā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatījusi SIA „Makara tūrisma birojs” reģistrācijas Nr.40102002322, juridiskā adrese
Pulkveža Brieža iela 93k-22, Sigulda, Siguldas novads, iesniegumu par grozījumu izdarīšanu
2004.gada 16.jūlijā noslēgtajā Nomas līgumā par otrā stāva telpu Peldu ielā 2, Siguldā,
iznomāšanu, Dome konstatē:
1)
Saskaņā ar 2004.gada 16.jūlijā noslēgto Nomas līgumu (turpmāk tekstā – Līgums),
SIA „Makara tūrisma birojs”, 40102002322, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela
93k-22, Sigulda, Siguldas novads, tikaiznomātas nedzīvojamās telpas otrajā stāvā
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2)
3)

4)

5)

6)

Peldu ielā 2, Siguldā ar kopējo platību 76,9 m2, kā arī publiskās tualetes un dušas
telpas palīgēkā ar kopējo platību 21,5 m2 .
Līguma 3.1.punkts nosaka, ka Līgums stājas spēkā no 2004.gada 1.augusta un tiek
noslēgts līdz 2012.gada 31.decembrim.
Ar SIA „Makara tūrisma birojs” 2003.gada 2.maijā ir noslēgts Līgums par glābšanas
dienesta pienākumu veikšanu un peldvietas apsaimniekošanas funkciju. Funkciju
nodrošināšanai ir iznomātas pirmā stāva telpas Peldu ielā 2, Siguldā, ar kopējo
platību 65 m2, un telpas palīgēkā 46,68m2. Līguma darbības termiņš ir līdz
2028.gada 31.decembrim. Lai varētu nodrošināt nekustamo īpašumu Peldu ielā 2,
Siguldā, ar tam funkcionāli piekrītošo zemesgabalu un veiktu glabāšanas dienesta
pienākumus, 2010.gada 3.februārī ar SIA „Makara tūrisma birojs” ir noslēgts zemes
nomas līgums par tam piekrītošo zemesgabala nomu. Zemes nomas līgums ir spēkā
līdz 2028.gada 31.decembrim.
2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punkts nosaka, ka „Iznomātājam, ievērojot
sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma
termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt
nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot
nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst
pārsniegt likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma termiņu.” Likuma nosaukums
01.11.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2013. ir „Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma6.1
panta pirmā daļa nosaka, ka „Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav
paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par
pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet
cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.”
Izvērtējot esošo situāciju, ir lietderīgi pagarināt SIA „Makara tūrisma birojs”
2004.gada 16.jūlijā noslēgto nomas līgumu līdz 2016.gada 31.decembrim, pēc
termiņa beigām vienlaicīgi pārskatot gan 2003.gada 2.maijā noslēgto Līgumu par
glābšanas dienesta pienākumu veikšanu un peldvietas apsaimniekošanas funkciju ar
Telpu nomu, gan arī 2010.gada 3.februārī noslēgto zemes nomas līgumus, lai
noslēgtie līgumi atbilstu normatīvo aktu prasībām attiecīgajā laikā periodā.

Saskaņā ar augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma6.1 panta pirmā daļa,
Finanšu komisijas 2013.gada 3.aprīļa atzinumu (prot.Nr.6, §6), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus SIA „Makara tūrisma birojs” reģistrācijas Nr.40102002322, juridiskā
adrese Pulkveža Brieža iela 93k-22, Sigulda, Siguldas novads, 2004.gada 16.jūlijā
noslēgtajā Nomas līgumā, izsakot 3.1. punktu šādā redakcijā: „3.1.Līgums stājas spēkā
no 2004.gada 1.augusta un tiek noslēgts līdz 2016.gada 31.decembrim”.
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot līguma grozījumus.
27.§
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Par atlīdzību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju locekļiem
Siguldas novada Domes vēlēšanās
Ziņo: Juridiskās pārvaldes jurists A.Vecvanags
Pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisijas likums” 3.panta otro daļu un 21.panta trešo daļu un saskaņā ar Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta sesto (3) daļu un
Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumiem Nr.200 „Noteikumi par pilsētu, rajonu,
novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un
ēdināšanas izdevumu kompensāciju”, ievērojot Siguldas novada Domes Finanšu komitejas
10.04.2013. atzinumu (prot. Nr.7, §4), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Vēlēšanu komisijai, kas nepilda vēlēšanu iecirkņa funkcijas,
vēlēšanās noteikt sekojošu darba stundas tarifa likmi:
1.1.
komisijas
priekšsēdētājam
1.2.
komisijas
sekretāram
1.3.
komisijas
loceklim

Siguldas novada Domes
2,35
2,30
1,65

(lati
(lati
(lati

stundā);
stundā);
stundā).

2. Iecirkņa vēlēšanu komisijai Siguldas novada Domes vēlēšanās noteikt sekojošu darba
stundas tarifa likmi:
2.1.
komisijas
priekšsēdētājam
2,20
(lati
stundā);
2.2.
komisijas
sekretāram
2,15
(lati
stundā);
2.3.
komisijas
loceklim
1,65
(lati
stundā).
3. Noteikt, ka darba laika uzskaite tiek veikta, atbilstoši darba laika uzskaites tabulai, ko
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs iesniedz Finanšu pārvaldē ne vēlāk kā līdz kārtējā
mēneša 1.datumam kopā ar veikto darbu atskaiti iepriekšējā mēnesī.
4. Noteikt, ka samaksa par darbu tiek veikta vienu reizi mēnesī ne vēlāk kā līdz kārtējā
mēneša 4.datumam par iepriekšējo mēnesi, atbilstoši darba laika uzskaites tabulā
norādītajam stundu skaitam.
5. Noteikt, ka komisijas locekļiem ēdināšanas izdevumi balsošanas un balsu skaitīšanas
laikā ir četri lati par katru dienu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu pārvaldei.
28.§
Par Siguldas novada Domes 2004.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par teritoriju
Siguldas novadā, kurā aizliegts organizēt azartspēles”
atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Grobiņa
Azartspēļu un izložu likuma 42.pants nosaka pašvaldības tiesības regulēt azartspēles
attiecīgajā pašvaldības teritorijā. Tai pat laikā minētais likums regulē vietas, kurās ir aizliegts
organizēt azartspēles, kā arī pašvaldības tiesības izvērtēt vai azartspēļu organizēšana nerada
būtiskus valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumus.
2012.gada 29.augustā apstiprināto Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.21
„Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, §2) 260.punkts nosaka, ka aizliegts izvietot
jaunas azartspēļu vietas, izņemot pašreiz atļautās.Ņemot vērā minēto, Siguldas novada Domes
2004.gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.3 „Par teritoriju Siguldas novadā, kurā aizliegts
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organizēt azartspēles” neatbilst augstāk stāvošu normatīvo aktu prasībām un atzīstami par spēku
zaudējušiem.
Pamatojoties uz iepriekšminēto, kā arī uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktuun saskaņā Finanšu komitejas 2013.gada 3.aprīļa
sēdes atzinumu (prot. Nr.6, §7),atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par Siguldas novada Domes 2004.gada 25.februāra
saistošo noteikumu Nr.3 „Par teritoriju Siguldas novadā, kurā aizliegts organizēt
azartspēles” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
29.§
Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar SIA „CDzP”
Ziņo: deputāts, zemes ierīcības inženieris J.Kiršteins
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) „CDzP” 2013.gada
22.janvāra iesniegumu ar priekšlikumu par grozījumiem 2011.gada 1.aprīļa Nomas līgumā
Nr.553 starp Siguldas novada Domi un SIA „CDzP”, reģ. Nr. 44103029458, juridiskā adrese
Gaujas iela 7, Cēsis, LV-4101, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 2.punktu, kā arī Attīstības un tūrisma komitejas 2013.gada 27.marta atzinumu (prot. Nr.5,
§15), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav,
atturas – nav,Dome nolemj:
1. Sākot ar 2013.gada 10.aprīli, izdarīt grozījumus 2011.gada 1.aprīļa Zemes nomas līguma
Nr. 553, 1.4.punktā, izsakot to sekojošā redakcijā:
„1.4. Zemes gabals tiek iznomāts ar mērķi, lai izbūvētu atkritumu konteineru
novietni daudzdzīvokļu māju Laimas iela 2, Laimas iela 4, Laimas iela 6, Pulkveža
Brieža iela 24, Pulkveža Brieža iela 24A, Pulkveža Brieža iela 28, Siguldā,
Siguldas novads, iedzīvotāju vajadzībām”.
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot Zemes nomas līguma grozījumus.
30.§
Par telpu iznomāšanu biedrībai „Siguldas galda spēļu klubs”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes jurists A.Vecvanags
Ir izskatīts biedrības „Siguldas galda spēļu klubs”, reģ. Nr. 40008200477, juridiskā adrese
Helmaņa iela 3-1, Sigulda, Siguldas novads, iesniegums par Siguldas novada pašvaldībai
piederošo telpu Siguldas Jaunrades centrā, kas atrodas Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā,
iznomāšanu, kur projekta „Sig – Bil” ietvaros izvietot 2 biljarda galdus un dartu, kā arī citas
galda spēlēs ar mērķi daudzveidot saturīga brīvā laika pavadīšanu Siguldas jauniešiem un
pieaugušajiem.
Pamatojoties uz augstākminēto un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.
punktu, 21.panta 14.daļas a) apakšpunktu, 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.7
(prot.Nr.16,§1) „Siguldas novada pašvaldības nolikums” 82.punktu, 2010.gada 8.jūnijā Ministru
kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (prot. Nr.30,
§10) 4.punkta 4.4. daļa, 56. un 78.punktu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada 10.aprīļa
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sēdes atzinumu (prot. Nr.7, §18),atklāti balsojot ar 7 balsīm pret (U.Mitrevics, D.Dukurs,
J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, L.Sausiņa, E.Viļķina), atturas – 5 (J.Zilvers, A.Jakobsons,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, J.Kiršteins),tieknoraidītslēmuma projekts piedāvātajā redakcijā:
1. Iznomāt biedrībai „Siguldas galda spēļu klubs”, reģ. Nr. 40008200477, juridiskā adrese
Helmaņa iela 3-1, Sigulda, Siguldas novads, telpu Nr.137 – 50,20 m2 platībā, kas atrodas
Siguldas novada Jaunrades centrā, Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
2. Noteikt telpu nomas līguma termiņu – 8 gadi.
3. Noteikt nomas maksu Ls 5,74 (ar PVN) par vienu kvadrātmetru mēnesī par telpām 50,20
m2 platībā.
4. Papildus Iznomātājs maksā par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens un
kanalizācijas lietošana, atkritumu izvešana, siltumenerģijas pakalpojums) proporcionāli
iznomātajai telpu platībai saskaņā ar Iznomātāja piestādīto rēķinu.
5. Juridiskajai pārvaldei sagatavot telpu nomas līgumu.
6. Par līguma izpildi atbildīgo noteikt Siguldas Jaunrades centra direktori I.Šulti.
Ar Domes priekšsēdētāja atļauju, Domes sēdi pamet deputāts J.Odziņš un deputātsĒ.Čoders. Turpmāk
balsošanā piedalās 9 deputāti.

31.§
Par iecelšanu amatā
Ziņo: Izpilddirektore I.Zīle
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un saskaņā ar
Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 10.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr. 6, § 1) un Finanšu
komitejas 10.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr. 7, §22), atklāti balsojot, ar 10 balsīm
par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, A.Jakobsons, M.Malcenieks,
L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Iecelt par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis”
vadītāju Zandu Krastiņu ar 2013.gada 11.aprīli.
2. Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” vadītājas
amatā noteikt Zandai Krastiņai amatalgu Ls 604,00 no pašvaldības budžeta līdz
2013.gada 31.augustam.
32.§
Par G.R. iesnieguma izskatīšanu par maksāšanas paziņojuma apstrīdēšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
Siguldas novada Domē saņemts G.R. iesniegums, ar kuru viņa lūdz pārskatīt un
samazināt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par viņai piederošajiem nekustamajiem
īpašumiem Siguldas novadā, piemērojot likmi 0,4% apmērā.
G.R. apstrīd 2013.gada 14.februāra maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma
nodokli 2013.gadam, Nr.13-623 (turpmāk tekstā – Maksāšanas paziņojums Nr.13-623).
Maksāšanas paziņojumā Nr.13-623 Siguldas novada Dome ir aprēķinājusi nekustamā
īpašuma nodokli par zemi un ēkām par 2013.gadu.
Izskatījusi lietas materiālus, Dome konstatē:
1. 2012.gada 27.februārī Siguldas novada Dome saņēma 25.02.2013. G.R. iesniegumu, ar kuru
tiek apstrīdēts maksāšanas paziņojums Nr. 13-623. Maksāšanas paziņojums tika sagatavots
14.02.2012. un nosūtīts uz adresi Kr.Valdemāra ielā 76-75, Rīgā. Saskaņā ar APL 70.panta
otro daļu šis administratīvais akts stājies spēkā ar 2012. gada 21.februāri.
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2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, 28.03.2013.tika nosūtīta vēstule
Nr.4.32.3./844 par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu.
3. Apstrīdētajā Maksāšanas paziņojumā Nr. 13-623 ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis
2013. gadam par G.R. piederošiem nekustamajiem īpašumiem:

Šveices ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr.8015 002 4015, par 1/3
domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes Ls 56,40 apmērā,

Šveices ielā 15A, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr.8015 002 0006, par 1/3
domājamām daļām no zemes Ls 23,95 apmērā,

Šveices ielā 15B, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr.8015 002 0005, par 1/3
domājamām daļām no zemes un garāžas Ls 74,59 apmērā,

Šveices ielā 15C, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr.8015 002 0004, par 1/3
domājamām daļām no zemes Ls 82,15 apmērā,

Šveices ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr.8015 002 0007, par 1/3
domājamām daļām no zemes Ls 82,69 apmērā. Pārbaudot nekustamā īpašuma nodokļa
aprēķinu 2013.gadam, nav konstatēta nodokļa aprēķina kļūda un nodoklis izrēķināts
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 3.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma nodokļa likmes no 0,2 līdz 3
procentiem no nekustamā īpašuma nodokļa kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim (2013.gadā
līdz maksāšanas paziņojumu izsūtīšanas dienai).
5.
Saskaņā ar 2013.gada 23.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas
novadā” otro punktu, 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās likmes:
 zemei, ēkām (izņemot dzīvojamās mājas, dzīvokļus), inženierbūvēm 1,5 procenti no
kadastrālās vērtības,
 dzīvojamām mājām, dzīvokļiem un garāžām 0,2% no kadastrālās vērtības, kas
nepārsniedz 40 000 latu, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 40 000
latu, bet nepārsniedz 75 000 latu, 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz
75 000 latu.
6.
Ņemot vērā augstākminēto, nekustamā īpašuma nodokļa
aprēķinam nav tiesiska pamata piemērot nodokļa likmi 0,4% apmērā.
Vadoties pēc iepriekšminētā un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 3.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 10.aprīļa atzinumu(prot.
Nr.7, §21),atklāti balsojot, ar 10 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte,
J.Strautmanis, A.Jakobsons, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas
– nav,Dome nolemj:
Siguldas novada Domes 2013.gada 14.februāra maksāšanas paziņojumu par nekustamā
īpašuma nodokli 2013.gadam Nr. 13-623 atstāt negrozītu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
33.§
Par A.R. iesnieguma izskatīšanu par maksāšanas paziņojuma apstrīdēšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
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Siguldas novada Domē saņemts A.R. iesniegums, ar kuru viņš lūdz pārskatīt un
samazināt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par viņam piederošajiem nekustamajiem
īpašumiem Siguldas novadā, piemērojot likmi 0,4% apmērā.
A.R. apstrīd 2013.gada 14.februāra maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma
nodokli 2013.gadam, Nr.13 - 624 (turpmāk tekstā – Maksāšanas paziņojums Nr.13-624).
Maksāšanas paziņojumā Nr.13-624 Siguldas novada Dome ir aprēķinājusi nekustamā
īpašuma nodokli par zemi un ēkām par 2013.gadu.
Izskatījusi lietas materiālus, Dome konstatē:
1. 2012.gada 27.februārī Siguldas novada Dome saņēma 25.02.2013. A.R. iesniegumu, ar
kuru tiek apstrīdēts maksāšanas paziņojums Nr. 13-624. Maksāšanas paziņojums tika
sagatavots 14.02.2012. un nosūtīts uz adresi Kr.Valdemāra ielā 76-75, Rīgā. Saskaņā ar
APL 70.panta otro daļu šis administratīvais akts stājies spēkā ar 2012. gada 21.februāri.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, 28.03.2013.tika nosūtīta
vēstule Nr.4.32.3./844 par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu.
3. Apstrīdētajā Maksāšanas paziņojumā Nr. 13-624 ir aprēķināts nekustamā īpašuma
nodoklis 2013. gadam par A.R. piederošiem nekustamajiem īpašumiem:
 Jura Ozola ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr.8015 003 0609, par
dzīvojamo māju, garāžu un zemi Ls 241,12 apmērā,
 Rožu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr.8015 003 0521, par dzīvojamo māju
un zemi Ls 736,55 apmērā,
 Rožu ielā 1A, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr.8015 003 0429, par zemi Ls
326,34 apmērā,
 Rūdolfa Blaumaņa ielā 1B, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr.8015 003 0405, par
dzīvojamo māju un zemi Ls 173,36 apmērā,
 Šveices ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr.8015 002 4015, par 2/3
domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes Ls 112,79 apmērā,
 Šveices ielā 15A, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr.8015 002 0006, par 2/3
domājamām daļām no zemes Ls 47,90 apmērā,
 Šveices ielā 15B, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr.8015 002 0005, par 2/3
domājamām daļām no zemes un garāžām Ls 149,11 apmērā,
 Šveices ielā 15C, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr.8015 002 0004, par 2/3
domājamām daļām no zemes Ls 164,29 apmērā,
 Šveices ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr.8015 002 0007, par 2/3
domājamām daļām no zemes Ls 165,37 apmērā,
 Vangas, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kad. Nr.8094 004 0328, par 4/5
domājamām daļām no zemes Ls 64,37 apmērā,
 Vidzemes šoseja 59, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr.8015 003 2223, par zemi Ls
195,92 apmērā. Pārbaudot nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2013.gadam, nav
konstatēta nodokļa aprēķina kļūda un nodoklis izrēķināts atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
4. Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmo daļu nekustamā
īpašuma nodokļa likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma nodokļa
kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz
pirmstaksācijas gada 1.novembrim (2013.gadā līdz maksāšanas paziņojumu izsūtīšanas
dienai).
5. Saskaņā ar 2013.gada 23.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā” otro punktu, 2013.gadā nekustamā
īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”
noteiktās likmes:
 zemei, ēkām (izņemot dzīvojamās mājas, dzīvokļus), inženierbūvēm 1,5 procenti
no kadastrālās vērtības,
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dzīvojamām mājām, dzīvokļiem un garāžām 0,2% no kadastrālās vērtības, kas
nepārsniedz 40 000 latu, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 40 000
latu, bet nepārsniedz 75 000 latu, 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas
pārsniedz 75 000 latu.
6. Ņemot vērā augstākminēto, nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam nav tiesiska pamata
piemērot nodokļa likmi 0,4% apmērā.
Vadoties pēc iepriekšminētā un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 3.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 10.aprīļa atzinumu(prot.
Nr.7, §20),atklāti balsojot, ar 10 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte,
J.Strautmanis, A.Jakobsons, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas
– nav,Dome nolemj:
Siguldas novada Domes 2013.gada 14.februāra maksāšanas paziņojumu par nekustamā
īpašuma nodokli 2013.gadam Nr. 13 - 624 atstāt negrozītu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
34.§
Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar AS „CATA”
Ziņo: deputāts, zemes ierīcības inženieris J.Kiršteins
Izskatot akciju sabiedrības„CATA”, reģistrācijas Nr.40003016840, juridiskā adrese Jāņa
Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu rajons, valdes priekšsēdētāja M.O. iesniegumu ar lūgumu precizēt
2009.gada 1.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu par Siguldas novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma Raiņa iela 3B, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr. 8015 002 3328, daļas
iznomāšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
2013.gada 27.marta Siguldas novada Domes Attīstības un tūrisma komitejasatzinumu (prot.
Nr.5, §11), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte,
J.Strautmanis, A.Jakobsons, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas
– nav,Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2009.gada 1.oktobrī noslēgtā Zemes nomas līguma 1.1. punktā un 3.1.
punktā, izsakot tos šādā redakcijā:
„1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā atlīdzības lietošanā zemesgabalu 1050m²
platībā, kas ir daļa no zemesgabala ar kad.apz. 8015 002 3328, kopējā platība 2664m² ar adresi
Raiņa iela 3B, Sigulda, Siguldas nov. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-atsevišķi nodalītas
atklātas autostāvvietas (kods 1105)”.
„3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,
proporcionāli nomātajai platībai un PVN.”
2. Papildināt 2009.gada 1.oktobrī noslēgto Zemes nomas līguma 4. punktu ar
apakšpunktiem 4.1.4. un 5.punktu ar apakšpunktu 5.1.6., izsakot tos sekojošā redakcijā:
„4.1.4. nodrošināt tīrību un kārtību iznomātajā zemes vienībā, par to piestādot rēķinu nomniekam
proporcionāli iznomātajai teritorijai”.
„5.1.6. segt visus izdevumus, kas saistīti ar iznomātās zemes vienības uzturēšanu kārtībā,
proporcionāli nomātajai platībai”.
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot grozījumus Zemes nomas līgumā.
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35.§
Par Inženierbūves „Prožektoru masts ar pamatu” SAP Nr.120000002507 iegādi
Ziņo: Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Dzelzceļš” pamatlīdzekļu
uzskaites datiem, Siguldas stacijas teritorijā, Ausekļa ielā 6 kadastra Nr. 8015 002 3333, atrodas
metāla konstrukcija - inženierbūve “Prožektoru masts ar pamatu”, kas reģistrēts VAS "Latvijas
dzelzceļš" bilances pamatlīdzekļu uzskaitē SAP Nr.120000002507, kas netiek izmantota, lai
nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi, atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās
daļas 12.punktam, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām irpiedalīties
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, tiek izskatīta iespēja iegādāties mastu izglītības iestāžu
attālinātās videonovērošanas sistēmas izveidei pašvaldības policijā un izvietotu uz tā pašvaldības
policijas videonovērošanas kameras, kā arī saglabātu mastu atbilstošā tehniskā un vizuālā
kārtībā, tiek konstatēts:
1. Inženierbūve „Prožektoru masts ar pamatu”, kas atrodas Siguldas novada Domes
nekustamajā īpašumā ar adresi Ausekļa iela 6, Siguldā, netiek uzturēta atbilstošā tehniskā
un vizuālā kārtībā;
2. Siguldas novada Dome ir zemes īpašniece nekustama īpašumam ar adresi Ausekļa iela 6,
Siguldā, kadastra numurs 8015 002 3333, saskaņā ar Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas
ierakstu Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000212740, pamatojoties uz
28.04.2006.lēmumu;
3. Saskaņā ar 2012.gada 1.novembra VAS „Latvijas dzelzceļš” Komercializācijas komisijas
Protokola Nr.16, punkts 2. Lēmumu,inženierbūves “Prožektoru masts ar pamatu” tirgus
cenas noteikšanu veica SIA „Eiroeksperts”. Saskaņā ar novērtējumu inženierbūves
“Prožektoru masts ar pamatu” vērtība ir Ls 800,00 unvērtēšanas izdevumi Ls 170,00.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma atsavināšanas noteikumos 1.2.4.punktā brīvās cenas
termina skaidrojumu, brīvajā cenā iekļaujami vērtēšanas izdevumi un brīvā cena
jānosaka summējot tirgus cenu un vērtēšanas izmaksas (800 + 170)= Ls 970,00. Līdz ar
to pārdošanas cena noteikta Ls 970,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu, kas nosaka,
ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām irpiedalīties sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, tikai dome varlemt par pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu
pašvaldības īpašumā un Finanšu komitejas 2013.gada 10.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7,§26),atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis,
A.Jakobsons, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome
nolemj:
1. Iegādāties no VAS "Latvijas dzelzceļš" bilances pamatlīdzekļu uzskaitē esošo Inženierbūvi
„Prožektoru masts ar pamatu” SAP Nr.120000002507 par Ls 970,00 pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
2. Paredzēt līdzekļus masta iegādei Siguldas novada 2013.gada budžeta grozījumos.
36.§
Par patapinājuma līgumu ar biedrību „Pensionāru biedrība „Sigulda””
Ziņo: Juridiskās pārvaldes jurists A.Vecvanags
Siguldas novada Dome ir saņēmusi un izskatījusi biedrības „Pensionāru biedrība
„Sigulda””,vienotais Reģ. Nr. 40008049123,juridiskā adrese – Pils iela 3a, Sigulda, Siguldas
novads, LV-2150 valdes priekšsēdētāja A.J. 2013.gada 5.aprīļa iesniegumu ar lūgumu nodot
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lietošanā bez atlīdzības Siguldas novada pašvaldībai piederošās telpas (apzīmētas kadastrālās
uzmērīšanas lietā, kā telpa Nr.17 - 5.8 m2 platībā, telpa Nr.18- 3.6 m2 platībā, telpa Nr. 19 – 11
m2 platībā, telpa Nr.20 – 14.9 m2 platībā) ar kopējo platību 35.3 m2, kas atrodas Oskara Kalpaka
ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 80155020014, ar mērķi –– izveidot pensionāru
brīvā laika pavadīšanas vietu fizisko aktivitāšu nodrošināšanai. Siguldas novada pašvaldības
īpašuma tiesības ir nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000477780,
kadastra numurs 80155020014.
Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem, ēkas Oskara Kalpaka ielā 11, Siguldā, Siguldas
novadā, atlikusī bilances vērtība sastāda Ls 958,80 (pamatlīdzekļu uzskaites kartiņa Nr. 721001).
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās
daļas 4.1 punkts nosaka, ka pašvaldība var nodot mantu citai personai, neparedzot par to
atlīdzību, gadījumā, ja šai personai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Ar LR Valsts ieņēmumu dienesta 2008.gada 3.decembra lēmumu Nr.325 biedrībai
„Pensionāru biedrība „Sigulda””, ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Civillikuma 1947.pantu, kā arī Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 4.1 punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas
2013.gada 10.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.7, §25), atklāti balsojot, ar 10 balsīm
par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, A.Jakobsons, M.Malcenieks,
L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā(patapinājumā)telpas (telpa Nr.17 - 5.8 m2 platībā, telpa
Nr.18- 3.6 m2 platībā, telpa Nr. 19 – 11 m2 platībā, telpa Nr.20 – 14.9 m2 platībā) ar kopējo
platību 35.3 m2, kas atrodas Oskara Kalpaka ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā, biedrībai
„Pensionāru biedrība „Sigulda””, vienotais Reģ. Nr. 40008049123, juridiskā adrese – Pils
iela 3a, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Noteikt patapinājuma līguma termiņu - 8 gadi.
2. Apstiprināt Patapinājuma līguma projektu ar biedrību „Pensionāru biedrība „Sigulda””,
vienotais Reģ. Nr. 40008049123, juridiskā adrese – Pils iela 3a, Sigulda, Siguldas novads,
LV-2150.
3. Par līguma izpildi atbildīgo noteikt Sociālā dienesta vadītāju D.Indzeri.
37.§
Par telpu iznomāšanu biedrībai „Siguldas reģiona tūrisma biedrība”
Ziņo: P/A „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra direktore L.Konstante
Ir izskatīts biedrības „Siguldas reģiona tūrisma biedrība”, reģ. Nr. 40008050743, juridiskā
adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, valdes priekšsēdētājas Jura Dudko iesniegums par
Siguldas novada pašvaldībai piederošo telpu Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā, kas
atrodas Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu, kur izvietot iekārtas Gaujas
reģiona interaktīvās tūrisma televīzijas nodrošināšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.
punktu, 21.panta 14.daļas a) apakšpunktu, 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 (prot.
Nr.16, §1) „Siguldas novada pašvaldības nolikums” 82.punktu, 2010.gada 8.jūnijā Ministru
kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (prot. Nr.30,
§10) 4 punkta 4.4. daļa, 56. un 78.punktu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada 10.aprīļa
sēdes atzinumu (prot. Nr.7, §27),atklāti balsojot, ar 10 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, A.Jakobsons, M.Malcenieks, L.Sausiņa, E.Viļķina,
J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Iznomāt biedrībai „Siguldas reģiona tūrisma biedrība”, reģ. Nr. 40008050743, juridiskā
adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, telpu, kas atrodas Siguldas novada Tūrisma
informācijas centrā, Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
2. Noteikt telpu nomas līguma termiņu – 7 gadi.
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3. Noteikt nomas maksu Ls 4,32 (bez PVN) par vienu kvadrātmetru mēnesī.
4. Akceptēt telpu nomas līguma projektu.
5. Par līguma izpildi atbildīgo noteikt P/A „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” direktori
Lauru Konstanti.
38.§
Par sadarbību un atbalstu konkursa „Brigāde” rīkošanai Siguldas novadā
Ziņo: P/A „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra direktore L.Konstante
2013.gada 28.februārī ir saņemts Laikmetīgās mākslas centrs (LMC) uzaicinājums
Siguldas novada pašvaldībai piedalīties programmā „Brigāde”. Programmas mērķis ir atbalstīt
radošu, ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, kas balstīta mākslā un kultūrā, risina sociālos jautājumus un
uzlabo vietējo kopienu dzīves kvalitāti.
Laikmetīgās mākslas centrs, sadarbībā ar pašvaldību un īstenojot programmu, piedāvā
līdzfinansējumu Ls 5000 apmērā, kā arī konkursam attiecīgo dokumentāciju un žūrijas locekļus.
Siguldas novada pašvaldībai, piedaloties Laikmetīgās mākslas centra sadarbībā ar Sorosa
fondu – Latvija piedāvāto programmu „Brigāde”, tiks uzlabota Siguldas pilsētas pilsētvide,
attīstīta vietējā kopiena, tai skaitā risinātas sociālas problēmas, un radīti finansiāli patstāvīgi
risinājumi, tādējādi veicinot ekonomisko izaugsmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, kā arī uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 5. un 10.punktiem, 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā ar Finanšu
komitejas 10.04.2013. sēdes atzinumu (prot. Nr.7, §24),atklāti balsojot, ar 10 balsīm
par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, A.Jakobsons, M.Malcenieks,
L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Atbalstīt piedalīšanos Laikmetīgās mākslas centra piedāvātajā programmā „Brigāde”.
2. Piešķirt programmas īstenošanai līdzfinansējumu Ls 5000 (pieci tūkstoši lati).
3. Atbildīgo par lēmuma projekta izpildi noteikt P/A „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra”
direktori L.Konstanti.
4. Paredzēt līdzekļus programmas īstenošanai Siguldas novada 2013.gada budžeta
grozījumos.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 18.00
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2013.gada 24.aprīlīplkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2013.gada 24.aprīlī, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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