2013.gada 9.oktobrī

Siguldā

Nr.21

1. Par Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
2. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
3. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Siguldas novada brīvpieejas sporta un rotaļu
laukumu kārtības noteikumi” (prot. Nr.16, §3) precizēšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu
Siguldas novadā” (prot.Nr.16,§2) precizēšanu.
5. Kārtība, kādā sadala 2013.gada septembrim, oktobrim un novembrim piešķirto
valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu
no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
6. Par valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2013.gada trim mēnešiem (septembris – novembris) sadali Siguldas novadā.
7. Par maksu interešu izglītības programmām Siguldas Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”.
8. Par Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa
nolikuma apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma Lauku ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas
procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
10. Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa KIA CARENS,
reģ. Nr. FC 5414 otras izsoles noteikumu projektu.
11. Par zemes nomu.
12. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstošiprivatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
13. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstošiprivatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
14. Par A.S. deklarētās dzīvesvietas anulēšanas atteikumu.
15. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 21.novembra Siguldas novada Domes
saistošajos noteikumos Nr.32 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
16. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 23.janvāra Siguldas novada Domes
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Siguldas novadā” apstiprināšanu.
17. Par Siguldas novada kultūras iestāžu organizēto tradicionālo kultūras un izklaides
pasākumu cenrāža apstiprināšanu.
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Sēdi vada: Siguldas novadaDomes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti:Jānis Zilvers, Jānis Strautmanis, Guntars Zvejnieks, Mārtiņš Zīverts, Jānis
Lazdāns, Ināra Paegle, Ņina Balode, Ēriks Čoders, Ilmārs Lipskis, Līga Sausiņa, Eva Viļķina,
Indra Ozoliņa
Nepiedalās deputāti: Dainis Dukurs – darba noslogotības dēļ, Māris Malcenieks – darba
noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes
vadītāja Jeļena Zarandija, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes vadītājs Didzis Skrodelis, Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja
vietniece Inga Zālīte, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Spriņķe, Teritorijas plānotāja Zane
Gatere, Iedzīvotāju reģistra speciāliste Signe Turauska, Juridiskās pārvaldes juriste Elīna
Grobiņa, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, Sociālā dienesta vadītāja Diāna Indzere,
Nodokļu administratore Kristīne Bērze
Piedalās:P/A „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante, Preses pārstāvis
Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”), Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars
Čivčs
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:15
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus
papildināt sēdes darba kārtību ar vienupapildjautājumu–„Par paziņojumu kreditoriem par
nodomu atteikties no parādniekam Jānim Šnepstam piederošajām kapitāla daļām”.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību arvienu papildjautājumu:
18. Par paziņojumu kreditoriem par nodomu atteikties no parādniekam J.Š.
piederošajām kapitāla daļām.
1.§
Par Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja vietniece I. Zālīte
Lai nodrošinātu Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2. punktu, saskaņā
ar Siguldas novada Pašvaldības nolikumu, kas apstiprināts 2013.gada 13.jūnijā (prot. Nr.13, §2),
kā arī Siguldas novada Domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2013.gada 2.oktobra sēdes
atzinumu(prot.Nr.15, §9), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle,
Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes
nolikuma projektu.
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2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos juridisko spēku zaudē „Siguldas novada domes Attīstības
pārvaldes nolikums”, kurš apstiprināts ar 09.02.2011. Siguldas novada Domes lēmumu
„Par Attīstības pārvaldes nolikuma projekta apstiprināšanu” (prot.Nr.3, §4).
2.§
Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Ziņo: Teritorijas plānotāja Z.Gatere
Pamatojoties uz 13.10.2011.likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 29.pantu
un 30.pantu, 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 108. punktu, kā arī saskaņā ar detālplānojuma izstrādes
vadītājas 2013.gada 1.oktobra atzinumu „Par detālplānojuma projektu nekustamam īpašumam
„Zemdegas”, Siguldas pag., Siguldas novads (kad. apz. 8094004 0440) un Siguldas novada
Domes 25.04.2012. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ar
adresi „Zemdegas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadāun darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot.
Nr.8, §10), un saskaņā ar Attīstības un tūrisma komitejas 02.10.2013. sēdes lēmumu (prot. Nr.15,
§17), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Nodot detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai, nosakot apspriešanas
termiņu – trīs nedēļaslaika posmā no 24.oktobra līdz 14.novembrim.
2. Detālplānojuma izstrādātajam sagatavot un publicēt paziņojumu par 1. punktā minētā
detālplānojuma projekta publisko apspriešanu vietējā laikrakstā „Rīgas apriņķa avīze”
vai „Siguldas Novada Ziņas” un ievietot Siguldas pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.
3. Detālplānojuma izstrādātājam iesniegt detālplānojuma projektu ar Siguldas novada
Domes 25.04.2012. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā
īpašumā ar adresi „Zemdegas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,un darba
uzdevuma apstiprināšanu” (prot. Nr.8, §10), apstiprinātajā Darba uzdevumā
norādītajām institūcijām atzinumu saņemšanai.
Pielikumā: 2013.gada 1.oktobra atzinums „Par detālplānojuma pirmās redakcijas projektu
nekustamam īpašumam ar adresi „Zemdegas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads (kad. Nr. 8094
004 0440).
3.§
Par saistošo noteikumu Nr. 18 „Siguldas novada brīvpieejas sporta un rotaļu laukumu
kārtības noteikumi” (prot. Nr.16, §3) precizēšanu
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Vadoties pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 11.septembra
vēstulē Nr.18-6/8507 „Par saistošajiem noteikumiem” norādītajiem iebildumiem un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, un saskaņā
ar Siguldas novada Domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2013.gada 2.oktobra sēdes
atzinumu (prot. Nr.15, §5), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle,
Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1.

Precizēt Siguldas novada Domes 2013. gada 31.jūlija saistošos noteikumus Nr.18
„Siguldas novada brīvpieejas sporta un rotaļu laukumu kārtības noteikumi”
(prot.Nr.16.,§3), izdarot noteikumu IV ”Nobeiguma jautājumi” nodaļā šādus grozījumus:
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1.1. svītrot 19. un 20. punktu,
1.2. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
„18.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā”.
2. Lēmumu nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4.§
Par saistošo noteikumu Nr. 17 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu
Siguldas novadā” (prot.Nr.16,§2) precizēšanu
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Vadoties pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 15.augusta
vēstulē Nr.18-6/7666 „Par saistošajiem noteikumiem” norādītajiem iebildumiem un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, un saskaņā
ar Siguldas novada Domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2013.gada 2.oktobra sēdes
atzinumu (prot. Nr.15, §6), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle,
Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Precizēt Siguldas novada Domes 2013. gada 31.jūlija saistošos noteikumus Nr.17 „Par
pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā” (prot.Nr.16, §2), izdarot
noteikumu IV „Noslēguma jautājumi” nodaļā šādus grozījumus:
1.1. svītrot noteikumu 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. punktu,
1.2. izteikt noteikumu 15. un 16. punktu šādā redakcijā:
„15. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi juridisko spēku zaudē Siguldas novada Domes
2006.gada 1.februāra saistošie noteikumi Nr.4 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu Siguldas novadā”.
„16. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā”.
2. Lēmumu nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
5.§
Kārtība, kādā sadala 2013.gada septembrim, oktobrim un novembrim piešķirto valsts
budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai”, likumu „Par valsts budžetu 2013. gadam”, 2013.gada 1.oktobra
Ministru kabineta rīkojumu Nr.450 (prot. Nr.50, §141) „Par mērķdotāciju sadalījumu
pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta ievaddaļu, Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 9.oktobra sēdes
atzinumu (prot. Nr.14, §3) un ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 9.oktobra sēdes atzinumu
(prot. Nr.18, §12), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders, L.Sausiņa,
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J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode,
I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2013.gada 3
mēnešiem (septembris – novembris) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai Ls 47244 apmērā sadalīt atbilstoši
normēto 5-6 gadīgo bērnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2013.gada 2.septembri.
1.1. Pirmskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”
Ls 6438
1.2. Pirmskolas izglītības iestādei „Saulīte”
Ls 12327
1.3. Pirmskolas izglītības iestādei „Ābelīte”
Ls 12459
1.4. Pirmskolas izglītības iestādei „Ieviņa”
Ls 9861
1.5. Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības grupām
Ls 2463
1.6. Mores pamatskolas pirmskolas izglītības grupai
Ls 2055
1.7. Siguldas JC pirmskolas izglītības grupai
Ls 1641
2. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2013.gada 3
mēnešiem (septembris – novembris) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmskolas izglītības pedagogu darba kvalitātes piemaksām Ls 1917 apmērā sadalīt
atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju iesniegtajam
ziņām uz 2013.gada 5.septembri.
2.1. Pirmskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”
Ls 624
2.2. Pirmskolas izglītības iestādei „Saulīte”
Ls 279
2.3. Pirmskolas izglītības iestādei „Ābelīte”
Ls 417
2.4. Pirmskolas izglītības iestādei „Ieviņa”
Ls 249
2.5. Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības grupām
Ls 183
2.6. Mores pamatskolas pirmskolas izglītības grupai
Ls 108
2.7. Siguldas JC pirmskolas izglītības grupai
Ls 57
3. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas iestādēm
2013.gada 3 mēnešiem (septembris – novembris) Ls 2373 apmērā (tai skaitā, Ls 81
pedagogu darba kvalitātes piemaksām) iedalīt pirmskolas izglītības iestādei „Ieviņa”
pedagogu, kuri īsteno speciālās izglītības programmu bērniem ar valodas traucējumiem,
finansējumam.
4. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2013.gada 3 mēnešiem
(septembris – novembris) Ls 387513 apmērā sadalīt atbilstoši normēto skolēnu skaitam
šajās izglītības iestādēs uz 2013.gada 2.septembri, kurš aprēķināts atbilstoši Ministru
kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai” un Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra noteikumiem „Par
kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldībā aprēķina normēto skolēnu skaitu uz 2013.gada
2.septembri” (prot. Nr.20, §5):
4.1. Siguldas Valsts ģimnāzijai
Ls 114444
4.2. Siguldas pilsētas vidusskolai
Ls 122565
4.3. Siguldas 1.pamatskolai
Ls 73143
4.4. Allažu pamatskolai
Ls 24036
4.5. Mores pamatskolai
Ls 29562
4.6. Laurenču sākumskolai
Ls 28763
5. Piešķirto mērķdotāciju 2013.gada 3 mēnešiem (septembris – novembris) Siguldas novada
pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba kvalitātes piemaksām Ls 20841 apmērā sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes
pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju iesniegtajām ziņām uz 2013.gada 5.septembri.
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5.1. Siguldas Valsts ģimnāzijai
Ls 5382
5.2. Siguldas pilsētas vidusskolai
Ls 7317
5.3. Siguldas 1.pamatskolai
Ls 3990
5.4. Allažu pamatskolai
Ls 2100
5.5. Mores pamatskolai
Ls 1215
5.6. Laurenču sākumskolai
Ls 837
6. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā
finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
6.§
Par valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gada trim
mēnešiem (septembris – novembris) sadali Siguldas novadā
Ziņo:Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi”, likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam”, 2013.gada 1.oktobra
Ministru kabineta rīkojumu Nr.450 (prot.Nr.50, §141) „Par mērķdotāciju sadalījumu
pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punktu, Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales
komisijas sēdes 2013.gada 2.oktobra lēmumu, Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada
9.oktobra sēdes atzinumu Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 9.oktobra sēdes atzinumu
(prot. Nr.14, §4) un Finanšu komitejas 2013.gada 9.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.18, §11),
atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Sadalīt Siguldas novada izglītības iestādēm piešķirto mērķdotāciju 2013.gada 3 mēnešiem
(septembris – novembris) interešu izglītībai Ls 16704 interešu izglītības programmu
realizēšanai atbilstoši Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales
komisijas lēmumam:
1.1. Allažu pamatskola
Ls1887
1.2. Mores pamatskola
Ls696
1.3. Laurenču sākumskola
Ls792
1.4. Siguldas 1.pamatskola
Ls1341
1.5. Siguldas Valsts ģimnāzija
Ls2829
1.6. Siguldas pilsētas vidusskola
Ls1590
1.7. Siguldas novada Jaunrades centrs
Ls4239
1.8. Siguldas Sporta skola
Ls1293
1.9. Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
Ls2037
2. Sadalīt Siguldas novada izglītības iestādēm piešķirto mērķdotāciju 2013.gada 3 mēnešiem
(septembris – novembris) interešu izglītības pedagogu darba kvalitātes piemaksām Ls 774
apmērā atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju iesniegtajām
ziņām uz 2013.gada 5.septembri:
2.1. Allažu pamatskola
Ls150
2.2. Mores pamatskola
Ls48
2.3. Siguldas 1.pamatskola
Ls153
2.4. Siguldas Valsts ģimnāzija
Ls123
2.5. Siguldas novada Jaunrades centrs
Ls135
2.6. Siguldas Sporta skola
Ls63
2.7. Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
Ls102
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3. Piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu realizācijai izglītības iestāžu vadītājiem
sadalīt interešu izglītības pedagogiem saskaņā ar tarifikāciju atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
7.§
Par maksu interešu izglītības programmām Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Ziņo: deputāts,Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” direktorsG.Zvejnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu, 60.
panta septītās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr.382
„Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, 2009.gada 14.oktobrī apstiprināto Siguldas
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” nolikuma 62.punktu un 8.3 punktu, Izglītības un kultūras
komitejas 2013.gada 9.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.14, §4) un ņemot vērā Finanšu
komitejas 2013.gada 9.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.18, §11), atklāti balsojot, ar 13 balsīm
par(U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:

Nr.
p.k.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Nr.
p.k.
2.1.
2.2.

1. Apstiprināt Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” maksu (bez PVN) 2013./2014. mācību
gadam šādās interešu izglītības programmās:
Kolektīvs/nodarbības;
Mācību maksa mēnesī Ls
Mācību maksa mēnesī EUR
mērķauditorija
bez PVN
bez PVN
Mini studija
Ls12,00
EUR 17,00
Vokālā studija
Ls10,00
EUR 14,00
Vispusīgas attīstības studija
Ls20,00 (ar instrumenta
EUR 28,00 (ar instrumenta
spēli)
spēli)
Ls12,00 (bez instrumenta
EUR 17,00 (bez instrumenta
spēles)
spēles)
Individuāla nodarbība
Ls 6,50 (par 40 minūšu
EUR 9,00 (par 40 minūšu
bērniem, jauniešiem
nodarbību
nodarbību)
Mūzikas un deju studija
"Sidrabiņš" 3-7 gadi
Mūzikas un deju studija
"Sidrabiņš" 1-2 gadi
Baleta studija
Teātra studija

Ls10,00

EUR 14,00

Ls18,00

EUR 26,00

Ls12,00
Ls12,00

EUR17,00
EUR17,00

2. Apstiprināt Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” maksu (ar PVN) 2013./2014. mācību
gadam šādas interešu izglītības programmās:
Kolektīvs/nodarbības;
Mācību maksa mēnesī Ls
Mācību maksa mēnesī EUR
mērķauditorija
ar PVN
ar PVN
Individuāla nodarbība
Ls 8,00 (par 40 minūšu
EUR 11,00 (par 40 minūšu
pieaugušajiem
nodarbību ) t.sk. PVN
nodarbību) t.sk. PVN
Dizaina un mākslas studija
Ls12,00 t.sk. PVN
EUR17,00 t.sk. PVN
3. Noteikt, ka ar 2014.gada 1.janvāri spēku zaudē norādītās summas latos lēmuma 1.1-1.7, 2.1
un 2.2 punktos.
4. Ar lēmuma projekta spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 20.februāra
Siguldas novada Domes lēmumu „Par grozījumiem 2013.gada 20.februāra Siguldas novada
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Domes lēmumā „Par maksu Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” interešu izglītības
programmā mūzikas un deju studijā „Sidrabiņš” jaunākajā grupā”(prot. Nr.4, §4)”.
5. Ar lēmuma projekta spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 26.septembra
lēmumu „Par maksu interešu izglītības programmām Siguldas Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”(Nr.17, §4)”.
8.§
Par Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6. punktiem,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un Siguldas novada Domes Izglītības un kultūras
komitejas 2013.gada 25. septembra atzinumu (prot. Nr.13, §2), atklāti balsojot, ar 13 balsīm
par(U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa
nolikumu.
2. Noteikt, ka lēmums par Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu
konkursa nolikuma apstiprināšanu stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
3. Ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 8.februāra sēdes lēmumu
„Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums”
(prot. Nr.3, §3).
9.§
Par nekustamā īpašuma Lauku ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa
pabeigšanas apstiprināšanu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu par Siguldas novada Domes 2013.gada 31.jūlija lēmumu (prot.Nr.16, §7) „Par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Lauku ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu
atsavināšanai”, Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta lēmumu (prot.Nr.17, §14) „Par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Lauku ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā
atsavināšanas paziņojuma un izsoles noteikumu apstiprināšanu” un A/S „Siguldas Būvmeistars”
valdes priekšsēdētāja J.L. 2013.gada 23.augusta iesniegumu par piekrišanu iegādāties
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Lauku ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā, saskaņā ar
atsavināšanas paziņojuma nosacījumiem, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma, Lauku ielā 14A, Siguldā,
Siguldas novadā atsavināšanas paziņojuma 7.punktu, kas apstiprināts ar Siguldas
novada Domes 2013.gada 14.augusta lēmumu (prot.Nr.17,§14) pirmpirkumtiesīgā
persona A/S „Siguldas Būvmeistars”, reģ.Nr.40003047821, juridiskā adrese Gāles
iela 27, Sigulda, Siguldas novads, realizēja savas pirmpirkuma tiesības.
2. 2013.gada 4.septembrī tika saņemts SIA „BalticStairs’’, juridiskā adrese Lauku ielā
12, Siguldā, Siguldas novadā iesniegums par atteikumu piedalīties nekustamā
īpašuma Lauku ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā izsolē kā vienai no
pirmpirkumtiesīgai personai.
3. Atsavināmā nekustamā īpašuma Lauku ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā
pārdošanas cena ir Ls 2921,00 (divi tūkstoši deviņi simti divdesmit viens lats un 00
santīmi) EUR 4156,21 (četri tūkstoši viens simts piecdesmit seši euro un 21 cents)
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4. 2013.gada 4.septembrīA/S „Siguldas Būvmeistars” ir norēķinājies par nekustamo
īpašumu pilnā apmērā. Samaksu Ls 2921,00 (divi tūkstoši deviņi simti divdesmit
viens lats un 00 santīmi) EUR 4156,21 (četri tūkstoši viens simts piecdesmit seši euro
un 21 cents) apmērā veicot pašvaldības budžeta kontā LV 15 UNLA 0027 8001 3040
4, kas atvērts a/s „SEB Banka”.
5. 2013.gada 25.septembrī starp Siguldas novada Domi un A/S „Siguldas Būvmeistars”
noslēgts pirkuma līgums Nr.4 par nekustamā īpašuma Lauku ielā 14A, Siguldā,
Siguldas novadā, iegādi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un 18.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”
441.panta otro daļu, 47.pantu, Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada
25.septembra atzinumu (prot.Nr.17, §8), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(U.Mitrevics,
J.Zilvers,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atzīt par pabeigtunekustamā īpašuma Lauku ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā ar
kadastra apzīmējumu 8015 004 0505 sastāvoša no zemesgabala ar platību 0,1013 ha,
atsavināšanu par labu A/S „Siguldas Būvmeistars”, reģ.Nr.40003047821, juridiskā adrese
Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads.
2. Izslēgt no Siguldas novada Domes bilances pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Lauku ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā.
10.§
Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa KIA CARENS, reģ. Nr.
FC 5414 otras izsoles noteikumu projektu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra lēmumu „Par pašvaldībai
piederošās kustamās mantas-transporta līdzekļa KIA CARENS, reģ. Nr. FC 5414 otras izsoles
organizēšanu” (prot. Nr.20, §15), un ņemot vērā Siguldas novada Domes Finanšu komitejas
2013.gada 9.oktobra atzinumu (prot. Nr.18, §3) un saskaņā ar likuma „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likums” 3.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo un otro daļu, 13.pantu, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes kustamās mantas- transporta līdzekļa KIA CARENS,
reģ. Nr.FC 5414,otras izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai
veikt izsoles procedūru.
11.§
Par zemes nomu
Ziņo: Teritorijas plānotāja Z.Gatere
Izskatot V.B., (adrese), 2013.gada 19.septembrī saņemto iesniegumu ar lūgumu noslēgt
uz 2(diviem) gadiem zemes nomas līgumu par zemes vienību ar adresi Kļavu iela 14, Sigulda,
Siguldas novads, kad Nr. 8015 003 1070, Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada Domes 2012.gada 10.oktobra sēdes lēmumu „Par zemes piederību
Siguldas pilsētā” (protokols Nr.18, §8), noteikts, ka zeme ar adresi Kļavu iela 14,
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2.

3.

4.

5.

Siguldā,Siguldas novadā, kad apz. 8015 003 1070, platība 0,1446 ha, ir piekrītoša
Siguldas novada pašvaldībai.
Uz minētā zemes gabala Kļavu ielā 14, Siguldā, atrodas V.B. piederošas ēkas (1998.gada
13.jūlija un 1998.gada 10.septembra dāvinājuma līgumi, reģistrēti pie notāra Lūcijas
Kreiles).
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktu, dzīvojamās ēkas
īpašniekiem, zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav
noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas
Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un
izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa. Panta otrajā daļā teikts,
ka persona, kurai zemes lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos, iegūst zemes nomas tiesību uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar
pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums, un dzīvojamās ēkas īpašnieksšo zemi
turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā,
taču tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai. Zemes nomas līgumu slēdz uz
laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes
nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt zemes nomas līgumu.
Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā, bet trešajā
daļā teikts, ka zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis
zemes nomas tiesības.
Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumi Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu" 1.4.punktu, noteikumi nosaka nomas maksas apmērus attiecībā uz
dzīvojamo ēku īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem lietošanā ar apbūves tiesībām
piešķirtajiem pilsētu zemesgabaliem, uz kuriem zemes lietošanas tiesības izbeigušās
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu (turpmāk - neizpirktā pilsētas
zeme).Noteikumu 7.2.punktā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā no
2010.gada 1.janvāra nosaka1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Noteikumu
34.punktā noteikts, ka pašvaldība nosaka nomas maksu, pamatojoties uz zemes
kadastrālo vērtību. Nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, bet 34.1 punktā teikts, ka minimālā nomas maksa par zemi ar apbūves tiesībām ir
10 latu gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 34.punktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka
nekā 10 latu gadā. Sākotar 2013.gada 1.janvāri, minimālānomasmaksair 20 latugadā.
V.B. iesniegums izskatīts Siguldas novada Domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
sēdē 2013.gada 2.oktobrī un pieņemts pozitīvs atzinums (prot. Nr.15,§12).

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās
daļas 3.punktu, otro un trešo daļu,30.10.2007. MK noteikumi Nr.735 "Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu" 1.4., 7.2., 34. un 34.1 punktu, Siguldas novada Domes Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas sēdē 2013.gada 2.oktobra atzinumu (prot. Nr.15, §12), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
1. Ar 2013.gada 9.oktobri iznomāt V.B. nekustamā īpašuma ar adresi Kļavu iela 14, Sigulda,
Siguldas novads, kad apz.8015 003 1070, zemi 0,1446 ha platībā.
2. Noteikt nomas līguma termiņu 2 (divi) gadi. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN.
3. Uzdot Zemes nodaļai nostiprināt zemes Kļavu iela 14, Siguldā, Siguldas nov., kad. Nr. 8015
003 1070, īpašuma tiesībasuz Siguldas novada pašvaldības vārda.
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4. Apstiprināt Zemes nomas līguma Projektu ar V.B.
12.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis, deputāts Ē.Čoders
Izskatījusi Z.Ž., (adrese), 2013.gada 25.septembra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Kreiļi
1”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, saistītā zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums – „Kreiļi 1”, dzīvoklis (..), Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Z.Ž. pieder
uz īpašuma tiesību pamata. Z.Ž. īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu 2003. gada 3.
novembrī ir nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0009 5925 - 6,
kadastra numurs 8094 900 0444.
2. Z.Ž. 2013.gada 25.septembrī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmo, ceturto un astoto daļu, Siguldas novada Domes 2013.gada 11.septembra lēmumu „Par
zemes gabala „Kreiļi”” Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.19, §9), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2013.gada 30.septembra lēmumu (prot. Nr.9, §2),Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2013.gada 2.oktobra lēmumu (prot.Nr.15, §10.2.), atklāti balsojot, ar 13 balsīm
par(U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar Z.Ž. par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
13.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis, deputāts Ē.Čoders
Izskatījusi I.V., (adrese), 2013.gada 24.septembra iesniegumu, par ar dzīvokli (..),
Zinātnes ielā 10, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, saistītā zemes gabala nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums - Zinātnes iela 10, dzīvoklis (..), Siguldas pagastā, Siguldas novadā, I.V.
pieder uz īpašuma tiesību pamata. I.V. īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu 2005.gada
14.jūnijā ir nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.505-6,
kadastra numurs 8094 900 0253.
2. I.V. 2013.gada 24.septembrī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmo, ceturto un astoto daļu, Siguldas novada Domes 2011.gada 19.oktobra lēmumu „Par zemes
gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem”
(prot.Nr.20, §7), Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2013.gada 30.septembra lēmumu
(prot. Nr.9, §1),Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2013.gada 2.oktobra lēmumu (prot. Nr.15,
§10.1), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode,
I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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Slēgt vienošanos ar I.V. par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
14.§
Par Dzīvokļu komisijas lēmuma par dzīvesvietas anulēšanas atteikumu atkārtotu
izskatīšanu
Ziņo: Iedzīvotāju reģistra speciāliste S.Turauska
2013.gada 23.augustā Siguldas novada Domē (turpmāk tekstā Dome) saņemts I.M.,
(adrese), iesniegums par Siguldas novada Dzīvokļu komisijas 2013.gada 25.jūlija lēmumu „Par
A.S. deklarētās dzīvesvietas anulēšanas atteikumu” (prot. Nr.13, §10) (turpmāk tekstā- Dzīvokļu
komisijas lēmums), ar atkārotu lūgumu anulēt ziņas par A.S. deklarēto dzīvesvietu viņai
piederošajā nekustamajā īpašumā (..).
(1) Dome konstatē:
1.1. 2013.gada 23.augustā I.M. iesniegumā norādīts, ka viņa nepiekrīt Dzīvokļu komisijas
lēmumam par atteikumu anulēt ziņas par A.S. deklarēto dzīvesvietu (..). Iesniegumā
I.M. norāda, ka A.S. fiziski nedzīvo (..), šajā īpašumā neatrodas viņam piederošās
mantas, ar A.S. nav noslēgts nomas vai īres līgums vai jebkāds cita veida līgums vai
nodomu protokols, kas dotu tiesības A.S. norādīt adresi (..) par savu deklarēto
dzīvesvietu. I.M. lūdz ņemt vērā viņas mātes M.M. 2013.gada 9.augustā Siguldas
novada Domē iesniegumu, kurā viņa norāda, ka A.S. dzīvoja (..) kopš 1995.gada, bet
2007.gadā izvedis visas savas mantas uz (..).
1.2. Iesniegumam nav pievienoti nekādi papildus dokumenti.
(2) Dzīvokļu komisija 2013.gada 25.jūlija lēmumu „Par A.S. deklarētās dzīvesvietas anulēšanas
atteikumu” (prot. Nr.13, §10) pieņēma pamatojoties pēc šādiem faktiskiem apstākļiem un
materiālajām tiesību normām:
2.1. 2013.gada 10.jūnijā Siguldas novada Dome saņēma I.M. iesniegumu ar lūgumu anulēt
ziņas par A.S. deklarēto dzīvesvietu (..).
2.2. Pēc valsts datorizētās Iedzīvotāju reģistra datubāzes datiem uz 2013.gada 10.jūliju A.S.,
reģistrēts (agrāk pierakstīts) (..), no 1994.gada 22.septembra.
2.3. Pēc valsts datorizētās tiesas zemesgrāmatu nodaļas datiem uz 2013.gada 11.jūliju
nekustamais īpašums (..) uz 02.04.1998. tiesneses Olitas Blūmfeldes lēmuma pamata ir
nostiprinātas īpašuma tiesības I.M.
2.4. Saskaņā ar likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 11.panta pirmo daļu „iestādei ir
tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums - pēc citu personu iesnieguma, pārbaudīt,
vai deklarētajam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgas adreses ”.
2.5. Administratīvā procesa likuma 60.panta pirmā daļa nosaka, ka Iestāde var vākt vai
pieprasīt iesniegt to informāciju, kura ir paredzēta attiecīgajā normatīvajā aktā vai tieši
nepieciešama lietas izlemšanai, un 62.panta pirmā daļa nosaka, ka lemjot par
administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai
personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un
argumentus šajā lietā.
2013.gada 14.jūnijā Siguldas novada Siguldas pilsētas Iedzīvotāju reģistrs nosūtīja
Aivaram Spurem vēstuli ar paziņojumu par saņemšanu uz deklarēto adresi: (..), ar informāciju
par to, ka ir saņemts I.M. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par A.S. deklarēto dzīvesvietu
(..),un uzaicināja līdz 2013.gada 25.jūnijam ierasties personīgi un sniegt paskaidrojumus par
dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko pamatu Siguldas novada Domes Pakalpojuma centra
Iedzīvotāju reģistrā.
2.6. 2013.gada 21.jūnijā saņemts paskaidrojums no A.S. par viņa deklarētās dzīvesvietas (..)
tiesisko pamatu. Paskaidrojumā A.S. apliecina, ka viņš dzīvo dzīvojamā mājā (..) aptuveni no
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1986.gada. Lietošanas tiesības ieguvis, kad uzsācis kopdzīvi ar I.M. māti M.M. A.S. telpu
lietošanas laikā nekustamais īpašums reģistrēts uz M.M. meitas I.M. vārda.
2.7. „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” stājās spēkā 2003.gada 1.jūlijā, bet A.S., personas
kods (..), reģistrēts (agrāk pierakstīts) (..), no 1994.gada 22.septembra, tādejādi ziņas par
konkrēto dzīvesvietu bija reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā pirms šā likuma stāšanās spēkā.
Saskaņā ar „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” pārejas noteikumu 1.punkta teikto
Atzīme, kas par personas reģistrāciju dzīvesvietā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai izdarīta
Latvijas pilsoņa pasē, Latvijas nepilsoņa pasē, bezvalstnieka personu apliecinošā dokumentā,
bēgļa personu apliecinošā dokumentā vai citā Latvijā derīgā personu apliecinošā dokumentā
un reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā, uzskatāma par dzīvesvietas pirmreizējo deklarāciju līdz
laikam, kad persona deklarē citu dzīvesvietu šajā likumā noteiktajā kārtībā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, personas tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā radies
(reģistrēts, agrāk pierakstīts) pirms Dzīvesvietas deklarēšanas likuma spēkā stāšanās. Likuma
„Dzīvesvietas deklarēšanas likums”12.panta pirmās daļas 2.punktu iestāde var piemērot tikai
gadījumā, ja spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru atzīts, ka personai nav tiesiska pamata
dzīvot konkrētajā dzīvesvietā.
Šāds spriedums nav pievienots iesniegumam.
2.8. Saskaņā ar likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12.panta pirmās daļas 2.punktu
ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. A.S. nav zudis tiesiskais pamats būt deklarētam
nekustamajā īpašumā (..).
2.9. I.M. jāvēršas vispārējās jurisdikcijas tiesā civiltiesiskā kārtībā ar prasības pieteikumu par
to, ka personai nav tiesiska pamata dzīvot konkrētajā dzīvesvietā. Pēc tiesas sprieduma
stāšanās spēkā tas var būt par pamatu A.S. ziņu par deklarēto dzīvesvietu (..), anulēšanai.
(3)Dome secina, ka
3.1. Dzīvokļu komisijas lēmums ir pamatots un pareizs.
3.2. Uz I.M. atkārtota iesnieguma izskatīšanas dienu nav iesniegti citi pieradījumi, kas
liecina par to, ka ir mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi.
3.3. Valsts reģistros un datubāzēs iegūta informācija atbilst Dzīvokļu komisijas lēmumā
norādītai.
3.4.A.S. nav zudis tiesiskais pamats būt deklarētam nekustamajā īpašumā (..).
(4)Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļu, kas nosaka, ka lemjot par
administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde
noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā, Inese Mata
tika uzaicināta 2013.gada 2.oktobrī Attīstības, tūrisma un sporta komitejā sniegt savus
paskaidrojumus un argumentus lietā. Iesniedzēja I.M. nav ieradusies un nav paziņojusi
neierašanas iemeslus.
Pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12.panta pirmo daļu, pārejas
noteikumu 1.punktu, uz Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra Noteikumu Nr.72 „Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” otro punktu „Iestāde personas deklarācijā ziņas
par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu” un saskaņā ar 2013.gada 2.oktobra Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas lēmumu (prot. Nr.15, §1), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(U.Mitrevics,
J.Zilvers,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Noraidīt I.M. iesniegumu par Siguldas novada Dzīvokļu komisijas 2013.gada 25.jūlija
lēmuma „Par A.S. deklarētās dzīvesvietas anulēšanas atteikumu” (prot Nr.13, §10) atkārtotu
izskatīšanu.
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no paziņošanas brīža Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
15.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 21.novembra Siguldas novada Domes
saistošajos noteikumos Nr.32 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumiem Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļuun ņemot vērā Finanšu komitejas
2013.gada 9.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.18, §13), atklāti balsojot, ar 13 balsīm
par(U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi 2012.gada 21.novembra Siguldas novada
Domes saistošajos noteikumos Nr.32 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumiem Siguldas novadā” projektu.

16.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 23.janvāra Siguldas novada Domes
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas
novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 91.punktu, 21.daļu, trešā panta 1.daļu, 14. daļu,
15.daļu, 9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 402.punktu,un ņemot vērā Finanšu komitejas
2013.gada 9.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.18, §14), atklāti balsojot, ar 13 balsīm
par(U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi 2013.gada 23.janvāra Siguldas novada
Domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas
novadā”projektu.
17.§
Par Siguldas novada kultūras iestāžu organizēto tradicionālo kultūras un izklaides
pasākumu cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 21. panta
pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu un saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada
11.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.12, §1) un ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada
9.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.18, §16), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(U.Mitrevics,
J.Zilvers,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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1. Apstiprināt lēmuma pielikumā pievienoto Siguldas novada kultūras iestāžu organizēto
tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrādi.
2. Noteikt, ka Siguldas novada kultūras iestāžu organizēto tradicionālo kultūras un izklaides
pasākumu cenrādis stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgo noteikt Siguldas novada Kultūras centra direktori A.
Pastuhovu.
4. Ar 2014.gada 1.janvārī atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 8.jūnijā Siguldas novada
Domes sēdē apstiprināto lēmumu „Par Siguldas novada kultūras iestāžu organizēto
tradicionālo kultūras un izklaides pasākuma cenrāža noteikšanu”.
18.§
Par paziņojumu kreditoriem par nodomu atteikties no parādniekam J.Š.
piederošajām kapitāla daļām
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatījusi maksātnespējas administratora K.Rācanāja Paziņojumu kreditoriem par
nodomu atteikties no parādniekam J.Š. piederošajām kapitāla daļām, Dome konstatē:
1. Fiziskas personas J.Š. maksātnespējas procesa gaitā konstatēts, ka Siguldas novada Dome
iesniedza kreditora prasības pieteikumu par summu Ls 1293,00 par nekustamā īpašuma nodokļa
parādu.
Parādniekam pieder sekojošas daļas kapitālsabiedrībās:
1.1. 1190 kapitāldaļas SIA „SAKSS RĪGA”, reģistrācijas nr.40003303139. Vienas daļas
nominālvērtība Ls 20,00; kopējais ieguldījums Ls 2 3800,00.
1.2. 20 kapitāldaļas SIA „NIKKA”, reģistrācijas nr.48703003010. Vienas daļas
nominālvērtība Ls 100,00, kopējais ieguldījums Ls 2 000,00.
2. Saskaņā ar sākotnējo mantas pārdošanas plānu noteikts kapitāla daļu (turpmāk daļas)
pārdošanas veids – bez izsoles.
Nolūkā pēc iespējas pilnīgāk atgūt līdzekļus kreditoru prasījumu apmierināšanai, grozīts
mantas pārdošanas plāns un noteikts, kadaļas pārdodamas izsolē.
Daļu pirmā izsole izsludināta likumā noteiktā kārtībā uz 2013.gada 2.jūliju. Izsole atzīta
par nenotikušu, jo uz to nav ieradies neviens dalībnieks.
Daļu otrā izsole izsludināta uz 2013.gada 27.augustu. Arī otrā Izsole atzīta par
nenotikušu, jo uz to nebija ieradies neviens dalībnieks.
Civilprocesa likuma 590.panta 8.p. nosaka: Ja arī otrā izsole pasludināta par
nenotikušu un piedzinējs divu nedēļu laikā pēc otrās izsoles nav paziņojis par vēlēšanos apķīlāto
mantu paturēt sev par pēdējo solīto vai tiesu izpildītāja nosaukto cenu, manta atdodama
parādniekam.
Nodrošinātais kreditors nav paziņojis par vēlēšanos apķīlāto mantu paturēt sev. Bankrota
procedūras gaitā apstiprinājies, ka kapitāla daļas pārdot nav iespējams. Visa kapitālsabiedrību
manta ieķīlāta, kredītsaistības netiek pildītas, sabiedrības atrodas faktiskās maksātnespējas
stāvoklī.
Maksātnespējas likuma 6.panta 5.punktā noteikts procesa efektivitātes princips – procesa
ietvaros piemērojami tādi pasākumi, kas ļauj ar vismazāko resursu patēriņu vispilnīgāk sasniegt
procesa mērķi.
Ievērojot augstākminēto savstarpējā saistībā, administrators par vienīgo iespējamo
risinājumu uzskata atteikšanos no kapitāla daļām Komerclikuma 192.panta 3.daļā noteiktajā
kārtībā, kas nosaka, ka Sabiedrība var iegūt savas daļas: 3) dalībniekam rakstveidā atsakoties no
savas daļas.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas
27.punktu, Maksātnespējas likuma 6.panta 5.punktu, Komerclikuma 192.panta 3.daļu, Siguldas
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novada DomesFinanšu komitejas 2013.gada 9.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.18, §19), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Piekrist maksātnespējas administratora K.Rācanājanodomam atteikties no parādniekam
J.Š. piederošajām 1190 kapitāla daļām SIA „SAKSS RĪGA”, reģistrācijas nr.40003303139 un 20
kapitāldaļām SIA „NIKKA”, reģistrācijas nr.48703003010, par labu SIA „SAKSS RĪGA”,
reģistrācijas nr.40003303139 un SIA „NIKKA”, reģistrācijas nr.48703003010.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.16:55
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2013.gada 23.oktobrī plkst.16.00 Siguldas novada Domē, Pils ielā
16.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2013.gada 23.oktobrīSiguldas novada Domē, Pils ielā
16,par precīzu laiku tiks paziņots atsevišķi.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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