2013.gada 31.jūlijā

Siguldā

Nr.16

Sēdes darba kārtība:
1. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Siguldas novada sabiedriskās
kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
2. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu „Siguldas novada brīvpieejas sporta un rotaļu laukumu
kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
4. Par naudas balvu piešķiršanu RikamKristenam Rozītim.
5. Par naudas balvu piešķiršanu Ullai Zirnei.
6. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta un interešu klubs „RO””.
7. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, starpgabala Lauku ielā 14A,
Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai.
8. Par SIA „K-Laine” iesniegumu.
9. Par zemes nomas līgumu zemes gabalam Raiņa ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
10. Par grozījumiemKoncesijaslīgumāunVienošanās.
11. Par izmaiņām Publisko pasākumu komisijas sastāvā.
12. Par licences un licences kartītes pārreģistrēšanu pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem A.T.
13. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Lormalas”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. nr. 8094 003 0189 un „Vīnkalni”, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kad.nr. 8094 003 0063.
14. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Siguldas
novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”” apstiprināšanu.
15. Par nomas maksas noteikšanu par telpu nomu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai
sākumskolā „Laurenči”.
Sēdi vada: Siguldas novadaDomes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti:Dainis Dukurs, Eva Viļķina, Guntars Zvejnieks, Indra Ozoliņa, Ņina Balode,
Māris Malcenieks, JānisStrautmanis, Mārtiņš Zīverts, Jānis Lazdāns, InāraPaegle, Jānis Zilvers,
Ēriks Čoders, Ilmārs Lipskis
Nepiedalās deputāti:Līga Sausiņa – atvaļinājumā
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektorap.i., Juridiskās pārvaldes
vadītāja Jeļena Zarandija,Galvenās grāmatvedes vietniece Aija ozoliņa, Ekonomiste Anita
Strautmane, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, Teritorijas plānotāja Zane Gatere,
Pašvaldības policijas vadītājs Māris Garjānis, Pašvaldības policijas juriste Kristīne Baltiņa,
Sociālā dienesta vadītāja Diāna Indzere, Galvenā arhitekte Maija Geidāne
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Piedalās:Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs, Siguldas
iedzīvotājs Gunārs Eģītis
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 pieciempapildjautājumiem – „Par līdzfinansējuma piešķiršanu kanalizācijas tīklu
izbūvei Ievu ielā un Tiltu ielā, Ķipari, Siguldā”, „Par kredīta ņemšanu”, „Par kredīta ņemšanu”,
„Par kredīta ņemšanu”un „Par grozījumiem 2013.gada 10.jūlija lēmumā „Par nekustamā
īpašuma Saules iela 1, Siguldā, Siguldas novadā, pārņemšanu īpašumā””.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks,
J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Ozoliņa, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode,
I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumiem:
16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu kanalizācijas tīklu izbūvei Ievu ielā un Tiltu ielā,
Ķipari, Siguldā.
17. Par kredīta ņemšanu.
18.Par kredīta ņemšanu.
19. Par kredīta ņemšanu.
20.Par grozījumiem 2013.gada 10.jūlija lēmumā „Par nekustamā īpašuma Saules iela 1,
Siguldā, Siguldas novadā, pārņemšanu īpašumā”.
1.§
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu
„Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības policijas priekšnieks M.Garjānis
Debatēs piedalās deputāts Ē.Čoders
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders,
M.Malcenieks, J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Ozoliņa, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle,
Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Jautājumu atgriezt atkārtotai izskatīšanai Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdē.
2.§
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: Galvenā arhitekte M.Geidāne
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 1.daļas 10.punktu un
28.06.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.430 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var
uzlikt pašvaldību nodevas” 15.punktu un saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
24.07.2013. sēdes atzinumu (prot. Nr.11, §2), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Ozoliņa, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus „Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā”.
Pielikumā:
1. Siguldas novada Domes saistošie noteikumi „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu Siguldas novadā” – uz 8 lpp.
2. Paskaidrojuma raksts – uz 1 lpp.
3.§
Par saistošo noteikumu
„Siguldas novada brīvpieejas sporta un rotaļu laukumu kārtības noteikumi”
apstiprināšanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Debatēs piedalās deputāte I.Paegle
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu, 15. panta
pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 24.07.2013. sēdes
atzinumu (prot. Nr.11, §3), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Ozoliņa, G.Zvejnieks, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus „Siguldas novada brīvpieejas sporta un rotaļu laukumu
kārtības noteikumi”.
Pielikumā:
1. Siguldas novada Domes saistošie noteikumi „Siguldas novada brīvpieejas sporta un rotaļu
laukumu kārtības noteikumi” – uz 4 lpp.
2. Paskaidrojuma raksts – uz 1 lpp.
4.§
Par naudas balvu piešķiršanu RikamKristenam Rozītim
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone
Ir izskatīts 2013.gada 25.jūnija Kristena Rozīša iesniegums un tam pievienotie
dokumenti, atbilstoši Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma „Par kārtību, kādā
Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un
naudas balvu apmēru” (Nr. 7, §8) 5.2., 8. un 9. punktam, kā arī pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 2013.gada 10.jūlija Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas atzinumu (prot.Nr.10, §18) un saskaņā ar 2013.gada 31.jūlija Finanšu komitejas
atzinumu (prot. Nr.13, §1), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders,
M.Malcenieks, J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Ozoliņa, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle,
Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās - 1 (D.Dukurs), Dome nolemj:
1. Piešķirt naudas balvu RikamKristenam Rozītim Ls 500,00 apmērā par šādiem
sasniegumiem:
1.1. Par 7.vietu individuālajās sacensībās Pasaules junioru čempionātā kamaniņu
sportā 15.-16.01.13. Parksitijā Ls 200,00.
1.2. Par 6. vietu komandu stafetē Pasaules junioru čempionātā kamaniņu sportā 15.16.01.13. Parksitijā Ls 300,00.
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2. Naudas balvu izmaksāt no neparedzētiem gadījumiem paredzētiem budžeta līdzekļiem.
5.§
Par naudas balvu piešķiršanu Ullai Zirnei
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir izskatīts 2013.gada 20.jūnija Ullas Zirnes iesniegums un tam pievienotie dokumenti,
atbilstoši Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma „Par kārtību, kādā Siguldas
novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu
apmēru” (Nr. 7, §8) 5.2., 8. un 9. punktam, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 2013.gada 10.jūlija Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
atzinumu (prot.Nr.10, §24) un 2013.gada 10.jūlija Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.13, §2),
atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders, M.Malcenieks, J.Strautmanis,
E.Viļķina, I.Ozoliņa, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret –
nav, atturas – nav, nepiedalās - 1 (D.Dukurs), Dome nolemj:
1. Piešķirt naudas balvu Ullai ZirneiLs 500,00apmērā par šādiem sasniegumiem:
1.1. Par 6. vietu individuālajās sacensībās Eiropas junioru čempionātā kamaniņu
sportā 01.-02.02.13. Oberhofā Ls 200,00.
1.2. Par 6. vietu komandu stafetē Pasaules junioru čempionātā kamaniņu sportā
15.-16.01.13. Parksitijā Ls 300,00.
2. Naudas balvu izmaksāt no neparedzētiem gadījumiem paredzētiem budžeta līdzekļiem.
6.§
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Sporta un interešu klubs „RO””
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone
Ir izskatīts biedrības “Sporta un interešu klubs „RO””, reģ. Nr. 50008034261, juridiskā
adrese – Šveices iela 13, Sigulda, Siguldas novads, 2013. gada 13. jūnijaiesniegums un tam
pievienotie dokumenti par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta un interešu klubs “RO””
par Siguldas novada skeletonistu Martina Dukura, Tomasa Dukura un Leldes Priedulēnas
augstiem sasniegumiem sportā 2012./2013. gada sezonā. Piešķirtais finansējums tiks novirzīts
sportistu mācību-treniņa procesa nodrošināšanai, gatavojoties 2014.gada Olimpiskajām spēlēm
Sočos.
AtbilstošiSiguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma “Par finansējuma piešķiršanu
sporta biedrībām” (Nr. 7, §7) 5., 10.1, 10.3. un 11. punktam, kā arī pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 6.punktu, Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3. punktu, kā
arī saskaņā ar 2013.gada 10. jūlija Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu (prot.Nr.10,
§16) un saskaņā ar 2013.gada 10.jūlija Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.13, §3), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders, M.Malcenieks, J.Strautmanis,
E.Viļķina, I.Ozoliņa, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret –
nav, atturas – nav, nepiedalās - 1 (D.Dukurs), Dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu biedrībai „Sporta un interešu klubs „RO”” Ls 15 300,00 apmērā
Siguldas novada skeletonistu Martina Dukura, Tomasa Dukura un Leldes Priedulēnas
mācību-treniņa procesa nodrošināšanai gatavojoties 2014.gada Olimpiskajām spēlēm par
šādiem sasniegumiem sportā:
1.1. Par Martina Dukura sasniegumiem skeletonā 2012./2013.g. sezonā Ls 6500,00:
1.1.1.Pasaules kausa posms 08.11.12. LakePlacid 1. vieta Ls 500,00.
1.1.2.Pasaules kausa posms 17.11.12. Parksitija 1. vieta Ls 500,00.
1.1.3.Pasaules kausa posms 24.11.12. Vistlera 2. vieta Ls 400,00.
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1.1.4.Pasaules kausa posms 07.12.12. Vinterberga 1. vieta Ls 500,00.
1.1.5.Pasaules kausa posms 14.12.12. Laplaņa 1. vieta Ls 500,00.
1.1.6.Pasaules kausa posms 04.01.13. Altenberga 1. vieta Ls 500,00.
1.1.7.Pasaules kausa posms 12.01.13. Kēnigzē 1. vieta Ls 500,00.
1.1.8.Pasaules kausa posms 19.01.13. Iglsa 1. vieta Ls 500,00.
1.1.9.Pasaules kausa posms 15.01.13. Soči 1. vieta Ls 500,00.
1.1.10.
Pasaules kausu kopvērtējums 2012./2013. g. 1. vieta Ls 1000,00.
1.1.11.
Eiropas čempionāts19.01.13. Iglsa 1. vieta Ls 500,00.
1.1.12.
Pasaules čempionāts 01.-02.02.13. Santmorica 2. vieta Ls 600,00.
1.2. Par Tomasa Dukura sasniegumiem skeletonā 2012./2013.g. sezonā Ls 3400,00:
1.2.1.Pasaules kausa posms 08.11.12. LakePlacid 2. vieta Ls 400,00.
1.2.2.Pasaules kausa posms 17.11.12. Parksitija 4. vieta Ls 200,00.
1.2.3.Pasaules kausa posms 24.11.12. Vistlera 3. vieta Ls 300,00.
1.2.4.Pasaules kausa posms 07.12.12. Vinterberga 5. vieta Ls 200,00.
1.2.5.Pasaules kausa posms 14.12.12. Laplaņa 3. vieta Ls 300,00.
1.2.6.Pasaules kausa posms 04.01.13. Altenberga 4. vieta Ls 200,00.
1.2.7.Pasaules kausa posms 12.01.13. Kēnigzē 5. vieta Ls 200,00.
1.2.8.Pasaules kausa posms 19.01.13. Iglsa 3. vieta Ls 300,00.
1.2.9.Pasaules kausa posms 15.01.13. Soči 5. vieta Ls 200,00.
1.2.10.Pasaules kausu kopvērtējums 2012./2013. g. 2. vieta Ls 600,00.
1.2.11.Eiropas čempionāts19.01.13. Iglsa 3. vieta Ls 300,00.
1.2.12.Pasaules čempionāts 01.-02.02.13. Santmorica 8. vieta Ls 200,00.
1.3. Par Leldes Priedulēnas Pasaules junioru čempionāta 16.12.12. Iglsa 4. vietu Ls 300,00.
1.4. Par trenera Daiņa Dukura ieguldījumu skeletonistu Martina Dukura, Tomasa Dukura un
Leldes Priedulēnas augsto rezultātu sasniegšanā 2012./2013. g. sezonā Ls 5100,00.
2. Sporta pārvaldei sagatavot līgumu par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Sporta un interešu
klubs „RO””.
3. Finansējumu izmaksāt no neparedzētiem gadījumiem paredzētiem budžeta līdzekļiem.
7.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, starpgabala Lauku ielā 14A, Siguldā,
Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas 2013.gada 13.jūnija lēmumu (prot. Nr.6, §1) atsavināt Siguldas novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu starpgabalu Lauku ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra
apzīmējumu 8015 004 0505, zemes platība 0,1013 ha, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums ar adresi Lauku ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra
apzīmējumu 8015 004 0505, ar platību 0,1013 ha pieder Siguldas novada pašvaldībai,
saskaņā ar Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 31.maija tiesneses Sandras
Zeires lēmumu.
2. Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2009.gada 2.septembra saistošajiem noteikumiem
Nr.12 „Par Siguldas novada teritorijas plānojumu” daļas „Siguldas novada teritorijas
plānojuma 2008. - 2020.gadam grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 2.sējumu „Grafiskā daļa”, nekustamā īpašuma ar adresi Lauku iela 14A,
Sigulda, Siguldas novadā, plānotā (atļautā) izmantošana ir rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve (1001). Saskaņā ar 3.sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 343.punktu noteikts, ka minimālās platības noteiktas šo noteikumu atbilstošās
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nodaļās, bet punkts 369.7.1. nosaka, ka minimālā iespējamā apbūves zemes platība
mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā ir 1200 m2.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas
11.punktu, zemes starpgabals — publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība
pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo
apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas
ielai.
Ar 2009.gada 16.decembra Siguldas novada Domes lēmumu „Par zemes starpgabalu
piederību pašvaldībai Siguldas novada Siguldas pilsētā” (prot. Nr.28, §45), noteikts, ka
nekustamais īpašums Lauku ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā, ir starpgabals, kas nav
izmantojams zemes reformas pabeigšanai.
Starpgabals ir piegulošs nekustamam īpašumam Gāles ielā 27A, Siguldā, Siguldas
novadā, ar kadastra apzīmējumu 8015 004 0455, ar platību 2,5613 ha, un nekustamam
īpašumam Lauku ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā, ar zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8015 004 0504, ar platību 0,8026 ha un zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8015 004 0511, ar platību 0,1380 ha.
Starpgabala Lauku ielā 14A, Sigulda, Siguldas novads - nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).
Nekustamais īpašums starpgabals Lauku ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra
apzīmējumu 8015 004 0505, nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums” 3.panta pirmo daļu, 4.panta pirmo daļu, ceturto daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro
daļu, 9.panta otro, 10.panta otro un 14.panta otro daļu, trešo daļu un Finanšu komitejas
2013.gada 31.jūnija atzinumu (prot. Nr.13, §6), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Ozoliņa, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atsavināt Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu starpgabalu Lauku
ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā ar kadastra apzīmējumu 8015 004 0505, un platību
0,1013 ha.
2. Noteikt nekustamā īpašuma starpgabala Lauku ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā,
atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē.
3. Nekustamā īpašuma starpgabala Lauku ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā, novērtēšanu
pasūtīt sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam.
4. Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai
organizēt atsavināšanas procedūru.
8.§
Par SIA „K-Laine” iesniegumu
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Siguldas novada Dome saņēma VAS „Melioprojekts” 2013.gada 10.maija iesniegumu
par Siguldas novada būvvaldes 2013.gada 17.aprīļa lēmumu „Par tehnisko projektu dīķu
būvniecībai īpašumos „Aizvēji”, „Vakarvēji”, „Rītavēji”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā”
(Nr.14.,4.§), (turpmāk tekstā Lēmums), ar kuru SIA „K-Laine ” atteikts akceptēt dīķu
būvniecības tehnisko projektu apstrīdēšanu (turpmāk tekstā Iesniegums). Iesniegumam netika
pievienota būvniecības subjekta SIA „K-Laine ” pilnvara, kura pēc papildu pieprasījuma tika
papildu iesniegta 2013.gada 30.maijā. Iesniedzējam 2013.gada 20.jūnijā tika paziņots par
apstrīdētā Lēmuma izskatīšanas termiņa pagarināšanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
64.panta otro daļu.
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[1.] Iesniegumā SIA „K-Laine ” pilnvarotais pārstāvis VAS „Melioprojekts” (turpmāk
tekstā Iesniedzējs) norāda, ka:
[1.1.] 2013.gada 26.martā Siguldas novada būvvaldē (turpmāk tekstā - Būvvaldē) tika
iesniegts akceptēšanai dīķu būvniecības tehniskais projekts īpašumos Aizvēji, Vakarvēji,
Rītavēji.
[1.2.] 2013.gada 17.aprīlī saņemts Būvvaldes atteikums akceptēt tehnisko projektu,
pamatojot lēmumu ar nederīgiem (atceltiem) Lielrīgas RVP tehniskajiem noteikumiem Nr. RJ
11TH 0241.
[1.3.] 2013.gada 22.aprīlī elektroniski Būvvaldei nosūtīta vēstule ar pielikumiem, kurā
tika pamatots, ka tehniskie noteikumi Nr.0241 ir derīgi.
[1.4.] Iesniedzējs paskaidro, ka dīķu būvniecības tehniskie projekti, kuriem nepieciešams
saņemt zemes dzīļu izmantošanas licenci derīgo izrakteņu ieguvei no 2007.gada ir izstrādāti un
akceptēti vairākās pašvaldībās: Mārupē - „Ežiņi”, Olainē - „Upesvijas”, Koknesē – „KalnaRecijas”, Ogrē -„Saides” un „Ozolkalni” u.c., un to projektēšana nav pretrunā ar spēkā esošiem
MK noteikumiem un teritoriju plānojumiem, ja dīķa būvniecība ir paredzēta kā atļautā
izmantošana. Atsevišķās pašvaldības, lai izvairītos no projekta „karjera daļas” nosaka
būvniecības apjoma ierobežojumu (līdz 20000 m3 izstrādājamās augsnes un grunts).
[1.5.]Iesniedzējs lūdz atcelt Būvvaldes Lēmumu.
[2.] Būvvalde, izskatot tehniskā projekta dokumentāciju, lēmumā konstatējusi, ka:
[2.1.] Dīķu projektēšanai Siguldas novada, Siguldas pagasta īpašumos „Aizvēji”, „Vakarvēji”,
„Rītavēji”, Būvvalde 2012.gada 7.jūnijā izsniegusi plānošanas arhitektūras uzdevumu Nr.65
(turpmāk tekstā PAU Nr. 65).
[2.2.] Būvniecības likuma 3.panta pirmā daļa nosaka, ka zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā
apbūve tiek veikta saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas
nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves
noteikumiem un, noslēdzot līgumu, apbūve ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku (ja apbūvi
neveic zemes gabala īpašnieks).
[2.3.] Saskaņā ar 2009.gada 2.septembrī apstiprinātajiem Siguldas novada saistošajiem
noteikumiem Nr.12 „Par Siguldas novada teritorijas plānojumu” daļas „Siguldas novada
teritorijas plānojuma 2008. - 2020. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” (prot.Nr.20, §2), II sējumu „Grafiskā daļa” nekustamā īpašuma „Aizvēji” Siguldas
novadā, Siguldas pagastā (kad. Nr. 8094 005 0323) plānotā (atļautā) izmantošana ir Meži (ZMp),
īpašuma „Vakarvēji” Siguldas novadā, Siguldas pagastā (kad. Nr. 8094 005 0359) plānotā
(atļautā) izmantošana ir Meži (ZMp), Atpūtas vietas dabas un kultūrvēsturiskajā vidē (PA-1),
īpašuma „Rītavēji” Siguldas novadā, Siguldas pagastā (kad. Nr. 8094 005 0360) plānotā (atļautā)
izmantošana ir Meži (ZMp), Atpūtas vietas dabas un kultūrvēsturiskajā vidē (PA-1).
Saskaņā ar 2012.gada 29.augustā apstiprinātajiem Siguldas novada saistošajiem noteikumiem
Nr.21 „Par Siguldas novada teritorijas plānojumu 2012-2024.gadam” Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu 435. 4.punktu, būvniecības iecerēm, kurām izsniegts PAU Nr.65saskaņā
ar 2009.gada 2.septembrī apstiprinātajiem Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par
Siguldas novada teritorijas plānojumu”, būvniecības process, ja PAUNr. 65 derīguma termiņš
nav beidzies, turpināms atbilstoši plānojumam, kas bija spēkā PAU Nr. 65 izsniegšanas laikā.
[2.4.] Būvniecības likuma 6.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka Ministru kabinets, ja
nepieciešams, nosaka īpašu būvniecības procesa kārtību šādām būvēm: hidrotehniskajām un
meliorācijas būvēm.
[2.5.]16.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko
būvju būvniecības kārtība” 14. punkta 14.6. apakšpunktā noteikti dokumenti, kas nepieciešami,
lai uzsāktu meliorācijas sistēmas vai hidrotehniskās būves projektēšanu, t.sk. Valsts vides
dienesta reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi darbībai, kurai nav nepieciešams
ietekmes uz vidi novērtējums, ja tiek veikta hidrotehnisko būvju būvniecība un rekonstrukcija,
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vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par noslēguma ziņojumu, ja veikts ietekmes uz vidi
novērtējums.
[2.6.] Būvvalde, pamatojoties uz 01.04.1997 Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie
būvnoteikumi” 43.1 punktu, kurš nosaka, ka Būvvalde pieprasa pasūtītājam saņemt tehniskos un
īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos. 2012.gada 7.jūnijā
izsniegtā PAU Nr. 65. 4. punkta pirmajā daļā ir pieprasījusi saņemt Valsts Vides Dienesta
Lielrīgas Reģionālās Vides Pārvaldes tehniskos noteikumus, atbilstoši 2004.gada 17.februāraMK
noteikumu nr. 91. „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus
paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 1.pielikuma
Darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi 8.6 un 8.6.2. punktiem.
[2.7.] Iesniegtajam tehniskajam projektam dīķu būvniecībai īpašumos „Aizvēji”, „Vakarvēji”,
„Rītavēji”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pievienoti Lielrīgas Reģionālas Vides pārvaldes
2011. gada 30. jūnija tehniskie noteikumi Nr. RI 11 TH 0241, kur paredzētā darbība ir „Derīgo
izrakteņu (kūdras) ieguve (līdz 10,0 ha platībā) un dīķa izveide rekultivācijas rezultātā”, atcelti ar
Lielrīgas Reģionālas Vides pārvaldes 2012.gada 24.februāra lēmumu Nr.4. SIA „K-Laine”
Būvvaldē citus tehniskos noteikumus uz lēmuma pieņemšanas dienu nav iesniegusi.
[2.8.] Saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 103.punktu,
būvvalde nav tiesīga akceptēt būvprojektu, ja nav izpildītas šo noteikumu 4.7.apakšnodaļā
noteiktās prasības vai par to ir sniegts negatīvs ekspertīzes atzinums, vai būvprojekts neatbilst
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam (detālplānojumam). Vispārīgo būvnoteikumu
4.7.apakšnodaļas 95.punkts paredz projekta izstrādātājam pienākumu saņemt tehniskos
noteikumus, kā nosacījumu projekta akceptam. Būvvaldes pienākums ir izvērtēt projekta
atbilstību tehniskajiem noteikumiem, savukārt to nav iespējams izdarīt, ja iesniegtajam
tehniskajam projektam spēkā esoši tehniskie noteikumi nav pievienoti.
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 3.panta pirmo daļu un 2009.gada 2.septembrī
apstiprinātajiem Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Siguldas novada
teritorijas plānojumu” daļas „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2008. - 2020. gadam grafiskā
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, §2), II sējumu „Grafiskā
daļa”, 16.03.2010 Ministru kabineta noteikumu Nr.261 ”Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko
būvju būvniecības kārtība” 14.6. punktu, atbilstoši 2004. gada 17. februāra MK noteikumu Nr.
91. „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai,
kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 1. pielikuma 8.6.2. punktu, 01.04.1997
Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 43.1, 103. punktu, Būvvalde
nolēma neakceptēt tehnisko projektu dīķu būvniecībai īpašumos „Aizvēji”, „Vakarvēji”,
„Rītavēji”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
[3.]
Pamatojuma daļa:
[3.1] 30.06.2011. Vides dienests izsniedzis tehnisko noteikumus Nr. RI 11 TN 0241, ”Derīgo
izrakteņu ( kūdras) ieguve ( līdz 10,0 ha platībā) un dīķa izveide karjera rekultivācijas rezultātā.”
[3.2.] Ar 24.02.2012. VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Lēmumu Nr. 4 T.n. „Par
tehniskajiem noteikumiem”, ir atcelti 30.06.2011.tehniskie noteikumi Nr. RI 11 TN 0241 un
nolemts atteikt sagatavot un izsniegt jaunus tehniskos noteikumus „K-Laine” paredzētajai
darbībai - dīķa ierīkošanai/izbūvei (līdz 10,0 ha kopplatībā) īpašumos „Aizvēji”, „Vakarvēji”,
„Rītavēji” Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Līdz ar to 30.06.2011. Vides dienesta izsniegtie
tehniskie noteikumi Nr. RI 11 TN 0241 ir zaudējuši juridisko spēku.
[3.3.] Ar Vides pārraudzības valsts biroja direktora 03.09.2013. lēmumu Nr. 31-S ir atcelts
24.02.2012. VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Lēmums Nr.4 T.n. „Par
tehniskajiemnoteikumiem”, ar kuru ir atcelti ir 30.06.2011.tehniskie noteikumi Nr. RI 11 TN
0241, līdz ar to tehnisko noteikumu darbība ir atjaunojusies.
[3.4.] Vides pārraudzības valsts biroja direktora 03.09.2013. lēmumu Nr. 31-S biedrība
„Ūdenssporta klubs „Siguldas bebri” un citi pieteicēji ir pārsūdzējuši Administratīvajā rajona
tiesā. Administratīvā procesa likuma 185. panta pirmā daļa nosaka, ka pieteikuma iesniegšana
tiesā par administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu aptur
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administratīvā akta darbību no dienas, kad pieteikums saņemts tiesā. Līdz ar to tehnisko
noteikumu Nr. RI 11 TN 0241 darbība ir apturēta līdz strīda izšķiršanai tiesā.
[3.5.] SIA „K-Laine” iesniegusi Administratīvajai rajona tiesai pieteikumu par Vides
pārraudzības valsts biroja direktora 2012.gada 3.septembra lēmuma Nr. 31-s darbības
atjaunošanu.
[3.5.1.] Ar 2012. gada 7.decembra Administratīvajai rajona tiesas lēmumu tika piemērots
pagaidu noregulējums un tika nolemts atjaunot Vides pārraudzības valsts biroja direktora
2012.gada 3.septembra lēmuma Nr. 31-s darbību.
[3.5.2.] Par tiesas lēmumu iesniegta pieteicēja blakus sūdzība.
[3.6.] Ar Administratīvās apgabaltiesas 2013.gada 11.februāra lēmumu administratīvā lietā
Nr.A420550512 Nr.AA43-2309-13/14, ir atcelts Administratīvās rajona tiesas 2012.gada
7.decembra lēmums un noraidīta SIA „K-Laine” lūgums par Vides pārraudzības valsts biroja
direktora 2012.gada 3.septembra lēmuma Nr. 31-s darbības atjaunošanu. Līdz ar to 30.06.2011.
Vides dienesta tehnisko noteikumi Nr. RI 11 TN 0241 ir zaudējuši juridisko spēku.
[3.7.] Būvniecības likuma 6.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka Ministru kabinets, ja
nepieciešams, nosaka īpašu būvniecības procesa kārtību šādām būvēm: hidrotehniskajām un
meliorācijas būvēm.
[3.8.] 16.03.2010 Ministru kabineta noteikumu Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko
būvju būvniecības kārtība” 14. punkta 14.6.apakšpunktā noteikti dokumenti, kas nepieciešami,
lai uzsāktu meliorācijas sistēmas vai hidrotehniskās būves projektēšanu, t.sk., Valsts vides
dienesta reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi darbībai, kurai nav nepieciešams
ietekmes uz vidi novērtējums, ja tiek veikta hidrotehnisko būvju būvniecība un rekonstrukcija,
vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par noslēguma ziņojumu, ja veikts ietekmes uz vidi
novērtējums.
[3.9.] Siguldas novada Būvvalde pamatojoties uz 01.04.1997 Ministru kabineta noteikumu
Nr.112 ”Vispārīgie būvnoteikumi” 43.1 punktu, kurš nosaka, ka Būvvalde pieprasa pasūtītājam
saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos,
2012.gada 7.jūnijā izsniegtā PAU Nr. 65. 4. punkta pirmajā daļāir pieprasījusi saņemt Valsts
Vides Dienesta Lielrīgas Reģionālās Vides Pārvaldes tehniskos noteikumus, atbilstoši 2004.
gada 17.februāra MK noteikumu nr. 91. „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos
noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”
1.pielikuma Darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi 8.6 un 8.6.2. punktiem.
[3.10.] Iesniegtajam tehniskajam projektam dīķu būvniecībai īpašumos „Aizvēji”, „Vakarvēji”,
„Rītavēji”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pievienoti Lielrīgas Reģionālas Vides pārvaldes
2011. gada 30. jūnija tehniskie noteikumi Nr. RI 11 TH 0241, kur paredzētā darbība ir „Derīgo
izrakteņu (kūdras) ieguve (līdz 10,0 ha platībā) un dīķa izveide rekultivācijas rezultātā”, atcelti ar
Lielrīgas Reģionālas Vides pārvaldes 2012. gada 24. februāra lēmumu Nr. 4. SIA „K-Laine”
Būvvaldē citus tehniskos noteikumus nav iesniegusi.
[3.12.] Saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 103.punktu,
būvvalde nav tiesīga akceptēt būvprojektu, ja nav izpildītas šo noteikumu 4.7.apakšnodaļā
noteiktās prasības vai par to ir sniegts negatīvs ekspertīzes atzinums, vai būvprojekts neatbilst
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam (detālplānojumam). Vispārīgo būvnoteikumu
4.7.apakšnodaļas 95.punkts paredz projekta izstrādātājam pienākumu saņemt tehniskos
noteikumus, kā nosacījumu projekta akceptam. Būvvaldes pienākums ir izvērtēt projekta
atbilstību tehniskajiem noteikumiem, savukārt to nav iespējams izdarīt, ja iesniegtajam
tehniskajam projektam spēkā esoši tehniskie noteikumi nav pievienoti.
[3.13.] PAU Nr.65 ir izsniegts dīķa būvniecībai „Dīķi īpašumos „Aizvēji”, „Vakarvēji”,
„Rītavēji” Siguldas pagastā, Siguldas novadā”, līdz ar to saskaņā ar PAU Nr. 65., 4. punktu,
tehniskie noteikumi ir saņemami dīķa būvniecībai. Saskaņā ar 2009.gada 22.decembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”, kuri nosaka būvju
klasifikāciju pēc lietošanas veida, klasifikācijas objektus un struktūru, būves galveno lietošanas
veidu, tehniskais projekts izstrādāts inženierbūvei ar CC būves klasifikācijas kodu 21530101 9

Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves, savukārt tehniskie noteikumi ir saņemti
inženierbūvei ar CC būves klasifikācijas kodu 230101 - ieguves rūpniecības vai iežieguves
būves.
[3.14.] Saskaņā ar 2009.gada 2.septembrī apstiprinātajiem Siguldas novada saistošajiem
noteikumiem Nr.12 „Par Siguldas novada teritorijas plānojumu” daļas „Siguldas novada
teritorijas plānojuma 2008. - 2020. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” (prot.Nr.20, §2), II sējumu „Grafiskā daļa” nekustamā īpašuma „Aizvēji” Siguldas
novadā, Siguldas pagastā (kad. Nr. 8094 005 0323) plānotā (atļautā) izmantošana ir Meži (ZMp),
īpašuma „Vakarvēji” Siguldas novadā, Siguldas pagastā (kad. Nr. 8094 005 0359) plānotā
(atļautā) izmantošana ir Meži (ZMp), Atpūtas vietas dabas un kultūrvēsturiskajā vidē ( PA-1),
īpašuma „Rītavēji” Siguldas novadā, Siguldas pagastā (kad. Nr. 8094 005 0360) plānotā (atļautā)
izmantošana ir Meži (ZMp), Atpūtas vietas dabas un kultūrvēsturiskajā vidē (PA-1).
(4.) Administratīvā procesa Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa nosaka, ka
lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai
personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus.
Uz 2013. gada 10. jūlija Attīstības, tūrisma un sporta komiteju tika uzaicināti un ieradās
SIA „K-Laine” pārstāve L.K. un VAS „Melioprojekts” pārstāvis Z.Z.
VAS „Melioprojekts” pārstāvis Z.Z. uzturēja apstrīdēšanas iesniegumā minētos argumentus.
Savukārt SIA „K-Laine” pārstāve L.K. iesniedza pievienošanai administratīvajai lietai 2013.
gada 28. jūlija Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama spriedumu uz 13 lpp., kurš pēc tās
viedokļa būtiski ietekmē lietas izskatīšanu, jo ar šo spriedumu tehniskie noteikumu darbība ir
atjaunota.
Ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2013.gada 10. jūlija lēmumu „Par SIA „K-Laine”
iesniegumu (Nr. 2, prot. Nr.10), tika nolemts apturēt apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu sakarā
ar SIA „K-Laine”sēdes laikā pievienotiem dokumentiem, kā arī pagarināt lēmuma izskatīšanu
virzot jautājumu uz Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdi 2013.gada 24.jūlijā
12.07.2013. Siguldas novada Domē tika saņemts iesniegums, ar kuru VAS „Melioprojekts”
atsauc 2013.gada 10.maija iesniegumu par Siguldas novada būvvaldes 2013.gada 17.aprīļa
lēmuma „Par tehnisko projektu dīķu būvniecībai īpašumos „Aizvēji”, „Vakarvēji”, „Rītavēji”,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā” (Nr.14.,4.§) atcelšanu.
Administratīvā procesa likuma 78. panta trešā daļa nosaka, ka iesniegumu par
administratīvā akta apstrīdēšanu tā iesniedzējs var atsaukt līdz brīdim, kad augstāka iestāde
pieņēmusi lēmumu par šo aktu vai iestāde, kas izdevusi apstrīdēto administratīvo aktu, ir
izdevusi jaunu administratīvo aktu
(5.) Izvērtējot 2013. gada 28. jūlija Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama spriedumu ar
kuru atzīts par prettiesisku Vides pārraudzības biroja 2011. gada 25. novembra lēmums Nr. 24-s
un noraidīts Aleksandra Vilisona pieteikums par Vides pārraudzības valsts biroja direktora 2012.
gada 3. septembra lēmuma Nr. 31-s un 2012. gada 24. aprīļa lēmuma Nr. 22-s atcelšanu,
redzams, ka spriedums nesatur atzīmi par tā spēkā stāšanos, līdz ar to spriedums nav stājies
spēkā un izpildāms un atbilstoši Administratīvā procesa likuma 185. pantam tehnisko noteikumu
darbība nav atjaunojusies.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 185. panta
pirmo daļu, Būvniecības likuma 3.panta pirmo daļu, 16.03.2010. Ministru kabineta noteikumu
Nr.261 ”Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” 14.6. punktu,
2004.gada 17.februāra MK noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod
tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi
novērtējums” 1.pielikuma 8.6.2. punktu, 01.04.1997 Ministru kabineta noteikumu Nr.112
„Vispārīgie būvnoteikumi” 43.1, 103. punktu, 2009.gada 2.septembrī apstiprinātajiem Siguldas
novada saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Siguldas novada teritorijas plānojumu” daļas
„Siguldas novada teritorijas plānojuma 2008. - 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas
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izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, §2), II sējumu „Grafiskā daļa”un saskaņā ar
24.07.2013. Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.11, §1), atklāti balsojot, ar
14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, J.Strautmanis,
E.Viļķina, I.Ozoliņa, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izbeigt administratīvo procesu pēc SIA „K-Laine ” pilnvarotā pārstāvja VAS „Melioprojekts”
2013.gada 10.maija iesnieguma par Siguldas novada būvvaldes 2013.gada 17.aprīļa lēmuma
„Par tehnisko projektu dīķu būvniecībai īpašumos „Aizvēji”, „Vakarvēji”, „Rītavēji”, Siguldas
pagastā, Siguldas novadā” (prot. Nr.14, §4), atcelšanu.
2. Atstāt negrozītu Siguldas novada būvvaldes 2013.gada 17.aprīļa lēmumu Nr. 14/4 „Par
tehnisko projektu dīķu būvniecībai īpašumos „Aizvēji”, „Vakarvēji”, „Rītavēji”, Siguldas
pagastā, Siguldas novadā.”
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
9.§
Par zemes nomas līgumu zemes gabalam Raiņa ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot A.E.H. un Č.K.B. pilnvarotās personas V.K., (adrese), iesniegumu par zemes
nomu zemes gabalam, uz kura atrodas bērnu rotaļu laukums un daļa no asfaltētajiem celiņiem
riteņbraucējiem, Dome konstatē:
1. Zemes gabals ar adresi Raiņa iela 4, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr. 8015 002 0084,
pieder A.E.H. un Č.K.B., katram ½ domājamās daļas apmērā. Kopējā platība 4376 m².
Īpašums ar adresi Raiņa iela 4, Siguldā, robežojas ar Siguldas novada Domei piederošo
īpašumu ar nosaukumu „Raiņa parks“, kur atrodas bērnu rotaļu laukums un daļa no
asfaltētajiem celiņiem riteņbraucējiem.
2. Starp Siguldas novada Domi un A.E.H. un Č.K.B., nav bijis noslēgts zemes nomas līgums
par šo platību, kas nodrošina „Raiņa parka” teritorijā esošo bērnu rotaļu laukumu
funkcionēšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2. punktu, Civillikuma 2112. Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada
31.jūlija atzinumu (prot. Nr.13, §9), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Ozoliņa, G.Zvejnieks, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Sākot ar 2013.gada 31.jūlijunoslēgt zemes nomas līgumu ar A.E.H. un Č.K.B. uz pieciem
gadiem, par zemes gabala Raiņa ielā 4, Siguldā, kad. apz. 8015 002 0084, 4376 m 2 platībā
nomu, uz kura atrodas pašvaldībai piederošais bērnu rotaļu laukums un daļa no
asfaltētajiem celiņiem riteņbraucējiem, paredzot nomas maksu 2013.gadā 6% no
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, kā arī atlīdzinotnekustamā īpašuma nodokli 1,5%
apmērā.
2. Kompensēt nomas maksu par 2012.gadu Ls 657,90 apmērā, ieturot iedzīvotāju ienākuma
nodokli.
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot Zemes nomas līgumu ar A.E.H. un Č.K.B.
10.§
Par grozījumiem Koncesijas līgumā un Vienošanās
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Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatījusi SIA „Vaania” (turpmāk tekstā – Koncesionārs) valdes priekšsēdētāja Jāņa
Pūķa 2013. gada 07.jūnija iesniegumu „Par īpašuma izslēgšanu no koncesijas resursiem”, Dome
konstatē:
1. Iesniedzējam ar 2003.gada 16.jūnija koncesijas līgumu ir nodotas koncesijā atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tiesības un pašvaldības īpašums – lietu kopība
Siguldas pilsētas pašvaldības SIA „JUMIS”, reģ.Nr.40103032305, kas realizē atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas tiesības pašvaldības administratīvajā teritorijā
2. Saskaņāar 2013.gada 30.maija Vienošanās par 2003.gada 16.jūnija koncesijas līguma par
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tiesībām Siguldas novada administratīvajā
teritorijā nodošanu koncesijā kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot koncesijas resursus- Siguldas
pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JUMIS” mantu, 1.2. punktu
Koncesionārs apņēmās līdz 2013.gada 15.jūnijam dokumentāli noformēt nomas tiesības uz
zemesgabalu Siguldā, Augļu ielā 10A, uz kura atrodas koncesijā nodotais nekustamais īpašums
– garāža ar būves kadastra apzīmējumu 8015 004 0429 003 Augļu iela 8, Siguldā, ar tā
īpašnieci Lailu Lienīti Stepanovu;
3. Koncesionārs lūdz izslēgt no koncesijas resursu sastāva nekustamo īpašumu garāžu ar būves
kadastra apzīmējumu 8015 004 0429 003 Augļu iela 8, Siguldā, kas atrodas uz cita īpašnieka
zemes ( nekustamais īpašums Augļu iela 10A) no koncesijas resursu sastāva un līdz ar to izdarīt
grozījumus 2003.gada 16.jūnija Koncesijas līgumā.
4.
Koncesija nodotā garāžas ēka Augļu ielā 8 (būves kadastra apzīmējumus 8015 004 0429
003), ir funkcionāli saistīta ar zemes gabalu Augļu ielā 10A un tā aizņem zemes gabalu 493,9 m 2
platībā. Koncesionārszemes nomas līgumu par zemes gabala par Augļu ielu 10A nomu ar Lailu
Lienīti Stepanovu viena mēneša laikā no grozījumu parakstīšanas nav iesniedzis. Koncesionārs
paskaidro, ka garāža nav nepieciešama SIA „Jumis” un to uzturēšana rada papildus izdevumus.
Bez tam par labu nekustamam īpašumam Augļu iela 10A, uz kura atrodas garāža, nodibināts
servitūts nekustamajā īpašumā Augļu iela 8, kas apgrūtina SIA „Jumis” saimniecisko darbību.
5. Koncesijas uzraudzības komisija ar 2013.gada 11.jūlijā lēmumu „Par SIA „VAANIA”
iesnieguma „Par īpašuma izslēgšanu no koncesijas resursiem” izskatīšanu (prot. Nr.11, &1) ”
atzina, ka ieteicams izslēgt garāžas ēku, Augļu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, būves kadastra
apzīmējumu 8015 004 0429 003, no koncesijas resursu sastāva un izdarīt grozījumus 2003.gada
16.jūnija Koncesijas līgumā, izslēdzot garāžas ēkuAugļu ielā 8, Siguldā, no līguma pielikuma
„Pamatlīdzekļu saraksts uz 01.03.03.” 2. punkta vārdus „garāžas ēka”, noslēdzot vienošanos ar
SIA „VAANIA” par grozījumiem koncesijas resursu sastāvā.
Vadoties no augstāk minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” likuma
„Koncesiju likums” 5.panta pirmo daļu un 12.pantu un 2003.gada 16.jūnija Koncesijas līguma
3.5. un 6.1. punkta noteikto, ka koncesijas līguma grozīšana iespējama tikai uz koncedenta un
koncesionāra abpusējas vienošanās, un saskaņā ar 2013.gada 31.jūlija Finanšu komitejas
atzinumu (prot. Nr.13, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Ozoliņa, G.Zvejnieks, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izslēgt garāžas ēku, Augļu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, būves kadastra apzīmējumu 8015
004 0429 003, no koncesijas resursu sastāva.
2. Izdarīt grozījumus 2003.gada 16.jūnija Koncesijas līgumā, izslēdzot no līguma
pielikuma„Pamatlīdzekļu saraksts uz 01.03.03.” 2. punkta vārdus „garāžas ēka”.
3. Izdarīt grozījumus2013.gada 30.maja Vienošanās par 2003.gada 16.jūnija koncesijas līguma
par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas pašvaldības
administratīvajā teritorijā nodošanu koncesijā kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot koncesijas
resursus - Siguldas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JUMIS” mantu
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saistību izpildi un grozījumiem, izslēdzot no vienošanās 1.2. punktu „1.2. līdz 2013.gada
15.jūnijam dokumentāli noformēt nomas attiecības uz zemesgabalu Siguldā, Augļu ielā 10A, ar
tā īpašnieku”.
4. Noslēgt vienošanos ar SIA „VAANIA’’ un SIA „EKO BALTIJA” par grozījumiem 2003.gada
16.jūnija Koncesijas līgumā 2013.gada 30.maija vienošanās.
11.§
Par izmaiņām Publisko pasākumu komisijas sastāvā
Ziņo: Pašvaldības policijas juriste K.Baltiņa
Ar 2013.gada 19.jūnija Siguldas novada Domes lēmumu „Par komisiju izveidošanu”
(prot. Nr.14, §6, punkts 10) tika izveidota Publisko pasākumu komisija šādā sastāvā: Māris
Garjānis, Zanda Abzalone, Dita Laure, Aldis Ermansons, Kristīne Baltiņa, Dana Spulle un
Jolanta Borīte.
Sakarā ar komisijas locekles Zandas Abzalones 16.jūlija iesniegumu ar lūgumu izslēgt
viņu no komisijas sastāva, nepieciešams veikt izmaiņas komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu un ņemot vērā Finanšu
komitejas 2013.gada 31.jūlija sēdes atzinumu (prot. Nr.13, §10), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Ozoliņa,
G.Zvejnieks, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – 1 (J.Lazdāns), atturas – nav, Dome
nolemj:
1.

Izdarīt grozījumus Publisko pasākumu komisijas sastāvā:
1.1. Izslēgt no komisijas sastāva Zandu Abzaloni;
1.2. Iecelt par komisijas locekli Karīnu Putniņu.

12.§
Par licences un licences kartītes pārreģistrēšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem A.T.
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Siguldas novada Dome ir izskatījusi A.T., (adrese), 12.07.2013. pieteikumu par licences
pārreģistrēšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas administratīvajā
teritorijā sakarā ar automašīnas maiņu.
Izvērtējot Siguldas novada Domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1. 09.01.2008. VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi A.T. atļauju, sērija BFnumurs 0004541,
nodarboties ar taksometru pakalpojumu veikšanu.
2. Pēc Siguldas dzelzceļa stacijas 2.kārtas nodošanas ekspluatācijā taksometru stāvvieta ir
paredzēta Pils un Ausekļa ielas krustojumā uz Ausekļa ielas dzelzceļa stacijas pusē.
3. A.T. ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus licences un licences kartītes saņemšanai,
atbilstoši Siguldas novada Domes 12.05.2010.g. saistošo noteikumu Nr.11 „Par Siguldas novada
pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu” 3.1. punktam.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļu,
21.panta 14 daļas f.apakšpunktu, Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu, Siguldas novada
domes 12.05.2010. saistošo noteikumu Nr. 11 „Par Siguldas novada pasažieru pārvadājumu ar
vieglajiem taksometriem licencēšanu” 3.1.punktu, un ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada
31.jūlija sēdes atzinumu (prot. Nr.13, §4), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Ozoliņa, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
13

1. Pārreģistrēt A.T., licenci Nr.14 pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz 2 (diviem) gadiem no 2013.gada 31.jūlija līdz
2015. gada 31.jūlijam, kā arī licences kartīti transporta līdzeklim VW SHARAN, reģ. Nr.
TX6552 uz laiku no 2013. gada 31.jūlija līdz 2015. gada 31.jūlijam.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 28.12.2011. Siguldas novada Domes lēmumu (prot. Nr.25, §31) un
anulēt izsniegto licenci Nr. 14, kā arī licences kartīti izsniegtu automašīnai VW CARAVELLE ar
reģistrācijas Nr. TX 6552.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvās tiesas
Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
13.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Lormalas”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad.nr. 8094 003 0189 un „Vīnkalni”, Siguldas pagasts,
_______________________Siguldas novads, kad.nr. 8094 003 0063__________________
Ziņo: Teritorijas plānotāja Z.Gatere
Pamatojoties uz SIA „JD&Co”, reģ.Nr.40003044187, juridiskā adrese Pils iela 16,
Sigulda, Siguldas novads, LV2150, valdes locekļa Jura Dudko 2013.gada 17. jūlija iesniegumu
par detālplānojuma uzsākšanu īpašumā un 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, Būvvaldes
24.07.2013. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem
“Lormalas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. nr. 8094 003 0189 un “Vīnkalni”, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kad. nr. 8094 003 0063” (prot. Nr.29, §1)un saskaņā ar Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 24.07.2013. atzinumu (prot. Nr.11, §9),atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, J.Strautmanis, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem ar nosaukumu “Lormalas”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8094 003 0189 un „Vīnkalni”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, kad. nr. 8094 003 0063.
2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma Darba uzdevumu (pielikums Nr.1)
un detālplānojuma teritorijas robežu ar detālplānojuma izpētes robežu (pielikums Nr.2).
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Siguldas novada pašvaldības teritorijas
plānotāju Zani Gateri.
14.§
Par saistošo noteikumu Nr.20 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par
Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu
un saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 31.jūlija sēdes atzinumu
(prot. Nr.13, §12), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders,
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M.Malcenieks, J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Ozoliņa, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle,
Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu „Par grozījumiem saistošajos noteikumos
„Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”” projektu.
2. Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
15. §
Par nomas maksas noteikšanu par telpu nomu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai
sākumskolā „Laurenči”
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatot jautājumu par iepirkumu procedūras veikšanu un telpu nomas maksas noteikšanu
ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Laurenču sākumskolā, Puķu ielā 2, Siguldā, Dome konstatē:
1. Pēc iepirkumu procedūras „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Laurenču sākumskolā”
tiks slēgts telpu nomas līgums.
2. Iznomājamās telpas - virtuve 103,6 m² un ēdamzāle – 135,3m².
3. Saskaņā ar 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) 4.5.punktu, kas nosaka, ka šo
noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja iznomā
nomas objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai
valsts vai atvasinātas publiskas personas iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja
sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība un 7.punktu lēmumu par
nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt
citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu
iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam.
Noteikumu 56.punktā teikts, ka nomas maksu nosaka tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja
izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
14.daļas a) apakšpunktu, 2013.gada 13.jūnija saistošo noteikumu Nr.14 (prot. Nr.13, §2)
„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 un ņemot vērā Finanšu
komitejas 2013.gada 31.jūlija sēdes atzinumu (prot. Nr.13, §11), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Ozoliņa,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Iznomāt uz vienu gadu Laurenču sākumskolas virtuves un ēdamzāles telpas ar kopējo
platību 238,9 m² pretendentam, kurš uzvarējisiepirkuma procedūrā.
2. Noteikt nomas maksu par telpu nomu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Laurenču sākumskolā Ls 0,50 + 21% PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī.

16.§
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Par līdzfinansējuma piešķiršanu kanalizācijas tīklu izbūvei Ievu ielā un Tiltu ielā, Ķipari,
Siguldā
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi Ievu un Tiltu ielas, Siguldā, novada iedzīvotāju un nekustamo īpašumu
īpašnieku E.S.Z., T.N., A.C. un M.R. iesniegumu ar lūgumu līdzfinansēt kanalizācija maģistrālā
tīkla izbūves izdevumus Ievu un Tilta ielās, Ķiparos, Siguldas novadā, Dome konstatē:
1. Līdzfinansējuma ierosinātāji ir iesnieguši šādus dokumentus: SIA „Saltavots” tehniskie
noteikumi, Būvvaldē akceptētais tehniskais projekts, Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldē saskaņota kontroltāme par Ls 7146,56 un Ievu un Tilta ielas dzīvojamo māju īpašnieku
E.S.Z., T.N., A.C. apliecinājums par līdzfinansējuma saistību uzņemšanos - Ievu iela 1, Ievu iela
2 un Ievu iela 4, Ķipari, Sigulda, Ls 893,32 no katras mājas un M.R. par Ls 400,00 par
mājīpašumu Tilta ielā 9.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2. un 6.punktu, 15.panta
pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2007.gada 20.jūnija saistošajiem
noteikumiem „Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu izbūves un
rekonstrukcijas darbu līdzfinansēšanā” (prot. Nr.13, §15) 122.punktu, 2013.gada 23.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” (prot.
Nr.2, §17) un saskaņā ar 2013.gada 31.jūlija Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.13, §14),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks,
J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Ozoliņa, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode,
I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirt līdzekļus Ls 3573,28 apmērā no Siguldas novada pašvaldības 2013.gada
budžetā līdzfinansējumiem ūdens un kanalizācijas vadu ierīkošanai paredzētajiem
līdzekļiem (struktūrvienība Nr.4746) izdevumu par ūdensvada izbūvi Ievu un Tilta
ielā 50% finansēšanai.
2. Apstiprināt līdzfinansēšanas līguma projektu.
17.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Galvenās grāmatvedes vietniece A.Ozoliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā
ar 2013.gada 31.jūlija Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.13, §16), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, J.Strautmanis, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē saimniecības ēkas fasāžu vienkāršotai
renovācijai Pils ielā 16, Siguldā, Ls 74 812,00 (septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti
divpadsmit lati) apmērā.
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar LR Valsts kases noteikto gada
procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2028.gada oktobra mēnesim.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņš 2014.gada oktobra mēnesis.
4. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.

18.§
Par kredīta ņemšanu
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Ziņo: Galvenās grāmatvedes vietniece A.Ozoliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā
ar 2013.gada 31.jūlija Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.13, §17), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, J.Strautmanis, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē papildus būvdarbiem telpu vienkāršotai
renovācijai skolas ēkai Laurenču ielā 7, Siguldā,Ls 127 956,00 (viens simts divdesmit
septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši lati) apmērā.
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar LR Valsts kases noteikto gada
procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2028.gada oktobra mēnesim.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņš 2014.gada oktobra mēnesis.
4. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
19.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Galvenās grāmatvedes vietniece A.Ozoliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā
ar 2013.gada 31.jūlija Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.13, §18), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, J.Strautmanis, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē sporta un aktīvās atpūtas centra
būvniecībai „Laurenčos” Ls 297 731,00 (divi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi
simti trīsdesmit viens lats) apmērā.
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar LR Valsts kases noteikto gada
procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2028.gada oktobra mēnesim.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņš 2014.gada oktobra mēnesis.
4. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
20.§
Par grozījumiem 2013.gada 10.jūlja lēmumā
„Par nekustamā īpašuma Saules iela 1, Siguldā, Siguldas novadā, pārņemšanu īpašumā”
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
2013.gada 30.jūlijā ir saņemta Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Privatizācijas aģentūra”
vēstule ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 2013.gada 23.maija atzinumu Nr. 1-9.1/674
par Ministru kabineta rīkojumu „Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību
īpašumā” un norādījumiem izdarīt papildinājumus 2013.gada 10.jūlja lēmumā „Par nekustamā
īpašuma Saules iela 1, Siguldā, Siguldas novadā, pārņemšanu īpašumā” (prot. Nr.15, §17).
Civillikuma 416. pants nosaka kārtību, kādā mantojuma masas manta piekrīt valstij,
savukārt Civillikuma 382.pants paredz, ka mantojuma masā ietilpst arī saistības. Ņemot vērā, ka
mantojuma lietā pieteikts kreditora prasījums Ls 825,74 apmērā attiecībā uz nekustamo īpašumu
Saules ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, tātad mantojuma masā ietilpst arī kreditora pretenzija.
Pamatojoties uz augstākminēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.315 „Kārtība, kādā veicama
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valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana
un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.4.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu, (prot. Nr.12, §9) un ņemot vērā Finanšu komitejas
2013.gada 31.jūlija sēdes atzinumu (prot. Nr.13, §19), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Ozoliņa,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus 2013.gada 10.jūlija lēmumā „Par nekustamā īpašuma Saules iela 1,
Siguldā, Siguldas novadā, pārņemšanu īpašumā” 1.punktā un papildināt ar vārdiem „kopā
ar mantojuma lietā iesniegtajām kreditoru pretenzijām” pēc vārdiem „un namīpašuma”.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17:00
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2013.gada 14.augustā plkst.16.00 Allažu pagasta pārvaldes ēkā.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2013.gada 14.augustā plkst.15.00 Allažu pagasta
pārvaldes ēkā.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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