2013.gada 23.oktobrī

Siguldā

Nr.22

1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2013.gadam”.
2. Par Latvijas Politiski represēto apvienības Siguldas novada nodaļas vadītāja iesnieguma
izskatīšanu.
3. Par apkures un apsaimniekošanas un komunālo (sabiedrisko) pakalpojumu parādu
nomaksu pašvaldības dzīvokļiem.
4. Par nekustamā īpašuma Bišu ielā 169, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
5. Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa KIA CARENS, reģ.
Nr. FC 5414 otras izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu.
6. Par izsoles objekta kustamās mantas RENAULT MEGANE, reģ. Nr. EA 3280 izsoles
protokola apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
8. Par naudas balvas piešķiršanu Kasparam Dumpim.
9. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
10. Par zemes iznomāšanu.
11. Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā ar nodibinājumu „Allažu bērnu
ģimenes atbalsta centrs”.
12. Par grozījumiem 2013. gada 20.februāra Siguldas novada Domes lēmumā „Par
pašvaldības noteiktajiem maksas pakalpojumiem Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā”.
13. Par grozījumiem 2011. gada 9.februāra Siguldas novada Domes lēmumā „Par
dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”.
14. Par Siguldas novada bibliotēkas un tās struktūrvienību maksas pakalpojumu un
ieņēmumu cenrāža apstiprināšanu.
15. Par grozījumiem „Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas novada bibliotēka”
nolikums”.
16. Par Siguldas novada bibliotēkas un tās struktūrvienību lietošanas noteikumu
apstiprināšanu.
17. Par Siguldas novada Atzinības rakstu piešķiršanu Siguldas Valsts ģimnāzijas
darbiniekiem.
18. Par mācību maksu Jaunrades centra pulciņos.
19. Par mācību maksu profesionālās ievirzes izglītības programmā Siguldas Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”.
20. Par grozījumiem Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisijas nolikumā.
21. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2009.gada 16.decembra saistošajos
noteikumos Nr.26 „Par Siguldas novada pašvaldības nodevām par izsniegtajiem
dokumentiem un apliecinātām to kopijām”.
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22. Par 2008.gada 12.novembra Siguldas novada Domes lēmuma „Par maksas noteikšanu
Siguldas novada domes rīkoto iepirkuma procedūras dokumentu paketes sagatavošanai”
atcelšanu.
23. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 021 0085, turpmāko
izmantošanu.
24. Par Līguma par XXII Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku nodrošināšanu,
apstiprināšanu.
25. Par Telpu nomas līguma pārtraukšanu ar Siguldas reģiona tūrisma biedrību.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Jānis Zilvers, Jānis Strautmanis, Guntars Zvejnieks, Mārtiņš Zīverts, Jānis
Lazdāns, Ināra Paegle, Ņina Balode, Ēriks Čoders, Līga Sausiņa, Eva Viļķina, Indra Ozoliņa
Nepiedalās deputāti: Dainis Dukurs – darba noslogotības dēļ, Māris Malcenieks - darba
noslogotības dēļ, Ilmārs Lipskis - darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes
vadītāja Jeļena Zarandija, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes vadītāja vietniece Inga Zālīte, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Spriņķe, Juridiskās
pārvaldes juriste Elīna Grobiņa, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, Sociālā dienesta
vadītāja Diāna Indzere, Nodokļu administratore Kristīne Bērze, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda
Abzalone, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, Ekonomiste Anita Strautmane, Kultūras
pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte
Piedalās: Preses pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”), Atsavināšanas un izsoles
komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs, SIA „Jumis” pārstāve Karīna Makare
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:25
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus
papildināt sēdes darba kārtību ar diviem papildjautājumiem – „Par Siguldas novada Domes
saistošo noteikumu „Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību
Siguldas novadā” apstiprināšanu” un „Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 23.janvāra
Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Siguldas novadā”” (prot. Nr.21, §16) precizēšanu, kā arī izņemt no darba kārtības
jautājumu Nr.21 „Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2009.gada 16.decembra saistošajos
noteikumos Nr.26 „Par Siguldas novada pašvaldības nodevām par izsniegtajiem dokumentiem
un apliecinātām to kopijām”.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar diviem papildjautājumiem:
26. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Par ēku, ielu nosaukumu un
numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
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27. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 23.janvāra Siguldas novada Domes
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas
novadā”” (prot. Nr.21, §16) precizēšanu.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Izņemt no Domes darba kārtības jautājumu Nr.21 „Par grozījumiem Siguldas novada Domes
2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Siguldas novada pašvaldības
nodevām par izsniegtajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”.
1.§

Par grozījumiem saistošajos noteikumos
„Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu
un saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra sēdes atzinumu
(prot. Nr.19, §10), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), 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.
2.§

Par Latvijas Politiski represēto apvienības
Siguldas novada nodaļas vadītāja iesnieguma izskatīšanu
Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja D.Indzere
Debatēs piedalās deputāts J.Strautmanis

Izskatījusi Latvijas Politiski represēto apvienības Siguldas novada nodaļas vadītāja
2012.gada 3.decembra iesniegumu, kas Siguldas novada Domē saņemts un reģistrēts 2012.gada
5.decembrī ar numuru 1.39/3586, lūdzot rast iespēju piešķirt Siguldas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā deklarētajām personām, kam piešķirts Politiski represēto personu
statuss vienreizēju pabalstu valsts svētkos, Dome konstatē:
[1] Latvijas Politiski represēto apvienības Siguldas novada nodaļas vadītājs 2012.gada
3.decembra iesniegumā norādīja, ka Siguldas novada pašvaldības Administratīvajā teritorijā
2012.gada nogalē dzīvo aptuveni 229 politiski represētās personas, kuras savu iespēju robežās
aktīvi piedalās Siguldas novada sabiedriskajā un politiskajā dzīvē.
Papildu iepriekš minētajam iesnieguma iesniedzējs norāda, ka 2012.gadā uz nozīmīgiem
valsts svētiem - daudzās pašvaldībās, piemēram, Ādažu Mārupes, Carnikavas, Salaspils un citās
pašvaldībās, personām, kurām ir noteikts Politiski represētās personas statuss ir piešķirts
vienreizējs pabalsts.
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[2] Ar Siguldas novada Domes 2012.gada 26.septembra lēmumu (prot.Nr.17, §3). „Par
saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2008.gada 4.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.9” „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” (prot.11. §4)””
apstiprināšanu saistošajos noteikumos ir izdarīti grozījumi un šo saistošo noteikumu 3.punkta
3.3.apakšpunkta darbība, kas paredz vienreizēju pabalstu piešķiršanu Latvijas Republikas
proklamēšanas dienā – 18.novembrī, Politiski represētajām, nestrādājošām, pensijas vecuma
personām līdz Ls 20,- ar grozījumiem apturēta līdz 2013.gada 31.decembrim.
[3] Lai gan Latvijas Republikas tiesību akti paredz vērā ņemamus atvieglojumus
personām, kurām ir piešķirts Politiski represētās personas tiesiskais statuss, tomēr vairākas
Latvijas pašvaldības papildu valstiski noteiktajam atbalstam šīm personām sniedz pašvaldības
atbalstu.
Pamatojoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem, Sociālā komiteja un Finanšu komiteja
konceptuāli atbalstīja vienreizēja pabalsta piešķiršanu Ls20,-apmērā Siguldas novada
administratīvajā teritorijā deklarētajām fiziskajām personām, kurām piešķirts Politiski represētās
personas tiesiskais statuss 2013.gadā uz valsts nozīmes svētkiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 33.panta pirmās
daļas 2.punktu, Sociālās komitejas 2013.gada 11.septembra atzinumu (prot.5, §1), Finanšu
komitejas 2013.gada 9.oktobra atzinumu (prot.Nr.18, §18), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts,
I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 (J.Strautmanis), Dome
nolemj:
Piešķirt vienreizējo pabalstu Ls 20,00 apmērā Siguldas novada administratīvajā teritorijā
deklarētajām fiziskajām personām, kurām piešķirts Politiski represētās personas tiesiskais
statuss - Latvijas Republikas proklamēšanas dienā – 2013.gada 18.novembrī.
3.§

Par apkures un apsaimniekošanas un komunālo (sabiedrisko) pakalpojumu parādu
nomaksu pašvaldības dzīvokļiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Grobiņa
Izskatījusi SIA „Wesemann – Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385, juridiskā adrese
Pulkveža Brieža 109, Siguldas, Siguldas novads, 2013.gada 14.oktobra iesniegumu par apkures
parādu nomaksu Siguldas novada Domes piederošajiem dzīvokļiem par apkuri un, SIA „Ravlat
Group”, reģistrācijas Nr.LV43603029465, juridiskā adrese Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas
novads, 2013. gada 2. oktobra iesniegumu par apsaimniekošanas un komunālo (sabiedrisko)
pakalpojumu parāda apmaksu, Dome konstatē:
1. Ir izveidojies parāds par patērēto siltumenerģiju SIA „Wesemann – Sigulda” šādiem Siguldas
novada pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem:
1.1. Pulkveža Brieža ielā 97, (..) – Ls 268,59, par periodu no 12.2012-09.2013.g.;
1.2. Pulkveža Brieža ielā 117, (..)– Ls 164,29, par periodu no 07.2012.-09.2013.g.;
1.3. Jāņa Čakstes ielā 7, (..)– Ls 452,19, par periodu 12.2012.-09.2013.g.;
1.4. Jāņa Čakstes ielā 7, (..)– Ls 719,53, par periodu 02.2012.-09.2013.g.;
1.5. Jāņa Čakstes ielā 7, (..)– Ls 100,00, par periodu 03.2013.-04.2013.g.;
1.6. Krišjāņa Barona ielā 14, (..) Ls – 303,70, par periodu 02.2013.-09.2013.g.
2. Ir izveidojies parāds SIA „Ravlat Group” Ls 571,63 apmērā par apsaimniekošanas un
komunāliem (sabiedriskiem) pakalpojumiem Siguldas novada pašvaldības dzīvoklim (..),
kas atrodas Dzērveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
3. Lēmuma punktos Nr.1 un Nr.2 norādītie dzīvokļu īpašumi pieder Siguldas novada
pašvaldībai:
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3.1. īpašuma tiesības dzīvoklim (..), kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 97, Siguldā, ir
reģistrētas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1184 12, kadastra
numurs 8015 900 2179
3.2. īpašuma tiesības dzīvoklim (..), kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 117, Siguldā, ir
reģistrētas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000006070,
kadastra numurs 8015 900 1777
3.3. īpašuma tiesības dzīvoklim (..), kas atrodas Jāņa Čakstes ielā 7, Siguldā, ir
reģistrētas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000000204441,
kadastra numurs 8015 900 2709.
3.4. īpašuma tiesības dzīvoklim (..), kas atrodas Jāņa Čakstes ielā 7, Siguldā, ir
reģistrētas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 10000002044410,
kadastra numurs 8015 900 2713.
3.5. īpašuma tiesības dzīvoklim (..), kas atrodas Jāņa Čakstes ielā 7, Siguldā, ir
reģistrētas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000000204442,
kadastra numurs 8015 900 2708.
3.6. īpašuma tiesības dzīvoklim (..), kas atrodas Krišjāņa Barona ielā 14, Siguldā, ir
reģistrētas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.87810, kadastra
numurs 8015 900 27806.
3.7. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kas atrodas Dzērveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas
novadā, ir reģistrēta Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000477183, kadastra numurs 8015 002 0062.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta ievaddaļu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā ar 2013.gada 23.oktobra Finanšu komitejas sēdes
atzinumu (prot. Nr.19, §2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode,
I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Samaksāt SIA „Wesemann-Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385 parādu par patērēto
siltumenerģiju Siguldas novada pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem Ls 2008.30 (divi
tūkstoši astoņi lati, 30 santīmi) apmērā:
1.1. Ls 268.59 par dzīvokļa īpašumu (..), kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 97;
1.2. Ls 164.29 par dzīvokļa īpašumu (..), kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 117;
1.3. Ls 452.19 par dzīvokļa īpašumu (..), kas atrodas Jāņa Čakstes ielā 7;
1.4. Ls 719.53 par dzīvokļa īpašumu (..), kas atrodas Jāņa Čakstes ielā 7;
1.5. Ls 100.00 par dzīvokļa īpašumu (..), kas atrodas Jāņa Čakstes ielā 7;
1.6. Ls 303.70 par dzīvokļa īpašumu (..), kas atrodas Krišjāņa Barona ielā 14.
2. Samaksāt SIA „Ravlat Group”, reģistrācijas Nr.LV43603029465 parādu Ls 571.63 (pieci
simti septiņdesmit viens lats, 63 santīmi) apmērā par apsaimniekošanas un komunālajiem
(sabiedriskajiem) pakalpojumiem Siguldas novada pašvaldībai piederošajam dzīvoklim
(..), kas atrodas Dzērveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
3. Līdzekļus paredzēt no pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanai paredzētiem līdzekļiem.
4. Juridiskajai pārvaldei veikt procesuālās darbības parādu piedziņai un izvērtēt prasības
celšanas iespējas par to personu izlikšanu no dzīvojamām telpām, kuras ilgstoši neveic
maksājumus.
4.§

Par nekustamā īpašuma Bišu ielā 169, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
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Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu par Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta lēmumu (prot. Nr.17, §13) „Par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Bišu ielā 169, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanu”, Siguldas novada Domes 2013.gada 11.septembra lēmumu (prot.Nr.19.,
§6) „Par nekustamā īpašuma Bišu ielā 169 Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un V.F. 2013.gada 30.septembra iesniegumu par
piekrišanu iegādāties pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Bišu ielā 169, Egļupē, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, saskaņā ar atsavināšanas paziņojuma nosacījumiem, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma Bišu ielā 169, Egļupē, Allažu
pagastā, Siguldas novadā atsavināšanas paziņojuma 7.punktu, kas apstiprināts ar
Siguldas novada Domes 2013.gada 11.septembra lēmumu (prot.Nr.19, §6)
pirmpirkumtiesīgā persona V.F., (adrese), realizēja savas pirmpirkuma tiesības.
2. Atsavināmā nekustamā īpašuma Bišu ielā 169, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas
novadā pārdošanas cena ir Ls 1461,00 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit viens lats
un 00 santīmi), EUR 2078,82.
3. 2013.gada 30.septembrī V.F. ir norēķinājies par nekustamo īpašumu 50% apmērā, kas
sastāda Ls 730,50 (septiņi simti trīsdesmit lati un 50 santīmi) EUR 1039,40, samaksu
veicot pašvaldības budžeta kontā LV 15 UNLA 0027 8001 3040 4, kas atvērts a/s
„SEB Banka”.
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 un Finanšu komitejas 2013.gada 9.oktobra atzinumu (prot. Nr.18,
§17), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma Bišu ielā 169, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas
novadā ar kadastra apzīmējumu 8042 001 0295 sastāvoša no zemes vienības 0,0574 ha
platībā un V.F. piederošām ēkām (būvēm) par labu V.F. dzīvojošam Skultes ielā 18 dz 2,
Mārupes novadā.
2. Izslēgt no Siguldas novada Domes bilances pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Bišu ielā 169, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
3. Apstiprināt samaksas grafiku atliktajam maksājumam par atlikušo (nenomaksāto) summu
Ls 730,50 (septiņi simti trīsdesmit lati un 50 santīmi) EUR 1039,40 apmērā līdz 2014.gada
31.oktobrim. Samaksas grafiks ir pirkuma līguma pielikums Nr.1 un līguma neatņemama
sastāvdaļa.
4. Piekrist īpašumtiesību nostiprināšanai uz V.F. vārda, pirms visas pirkuma summas
samaksas, vienlaicīgi ar īpašuma tiesību nostiprināšanu, nekustamā īpašuma nodalījumā
izdarāms ieraksts - PIRCĒJS nav tiesīgs līdz visas pirkuma maksas samaksai bez
PĀRDEVĒJA rakstiskas piekrišanas Nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, ieķīlāt, kā
citādi ar saistībām un lietu tiesībām apgrūtināt, nodot nomā / īrē vai patapinājumā citām
personām.
5. Slēgt pirkuma līgumu ar V.F.
5.§

Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa KIA CARENS, reģ.Nr.
FC 5414 otras izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembrī pieņēma lēmumu „Par pašvaldībai
piederošās kustamās mantas-transporta līdzekļa KIA CARENS, reģ. Nr. FC 5414 otras izsoles
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organizēšanu” (prot. Nr.20 §15), un 2013.gada 9.oktobrī pieņēma lēmumu „Par pašvaldībai
piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa KIA CARENS, reģ. Nr. FC 5414 otras izsoles
noteikumu projektu” (prot. Nr.21 §21). Saistībā ar to, ka Siguldas novada Domes pašvaldības
īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija uz noteikto izsoles dienu 2013.gada 8.novembrī nevar
nodrošināt atsavināšanas un izsoles komisijas kvoruma nodrošināšanu sekmīgai izsoles norisei, ir
nepieciešams pārcel noteiktās izsoles datumu.
Ievērojot augstākminēto, kā arī 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 saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 3.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo un otro daļu, 13.pantu, un ņemot vērā
Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra atzinumu (prot. Nr.19, §13), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Atcelt 2013.gada 9.oktobra Siguldas novada Domes lēmumu „Par pašvaldībai piederošas
kustamās mantas - transporta līdzekļa KIA CARENS, reģ. Nr. FC 5414 otras izsoles
noteikumu projektu” (prot. Nr.21, §21).
6.§

Par izsoles objekta kustamās mantas RENAULT MEGANE, reģ. Nr. EA 3280 izsoles
protokola apstiprināšanas atteikšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības atsavināšanas un īpašuma izsoles komisijas
2013.gada 9.oktobra izsoles protokolu par kustamās mantas transporta līdzekļa Renault Megane,
valsts reģ. Nr. EA 3280 (turpmāk - Kustamā manta) izsoli, Siguldas novada Domes 2013.gada
14.augusta lēmumu (prot. Nr.17, §15) „Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas –
automašīnas Renault Megane nodošanu atsavināšanai”, Siguldas novada Domes 2013.gada
14.augusta lēmumu „Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Renault
Megane, reģ.Nr. EA 3280 izsoles noteikumu projektu” (prot. Nr.17, §16), kā arī citus izsoles
sagatavošanas materiālus, Dome konstatē:
1. 2013.gada 9.oktobrī tika rīkota izsole Kustamai mantai, izsolei bija pieteikušies trīs
pretendenti.
2. Atsavināmās Kustamās mantas pārdošanas cena tika noteikta Ls 300,00 (trīs simti lati un
00 santīmi) jeb EUR 426,86 pēc firmas SIA „ATU 1021” 2013.gada 25.jūlija novērtējuma.
3. „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 30.panta pirmā daļa nosaka, ka
piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā,
bet par kustamo mantu - nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Uzvarējušais pretendents augstāko cenu Ls 490,00 (četri simti deviņdesmit lati un
00 santīmi) jeb EUR 697.21 ieskaitīja Siguldas novada Domes kontā 2013.gada 10.oktobrī.
4. 2013.gada 21.oktobrī tika atmaksāta drošības naudas dalībniekiem, kuri nav nosolījuši
Kustamo mantu.
5. „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 34.panta otrā daļa nosaka, ka
institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne
vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas. Likuma
10.panta pirmajā daļā teikts, ka izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā
institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var iekļaut tikai likumā un Ministru
kabineta vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā paredzētos
nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura apstiprina izsoles
rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām.
7

Pārbaudot, ar izsoles procesa un tās organizēšanu saistīto dokumentāciju, tika konstatēts, ka
noteikumos „Pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Renault Megane,
reģ.Nr. EA 3280 izsoles noteikumi” iztrūkst kārtība, kādā tiek veikta samaksa par nosolīto
Kustamo mantu un kārtība, kādā notiek drošības naudas atmaksa dalībniekiem, kuri nav
nosolījuši Kustamo mantu. Tāpat nav norādīta institūcija vai amatpersona, kura apstiprina
izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām. Nepilnības
ieviesušās tehniskās kļūdas dēļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 35.panta pirmo daļu,
kas nosaka, ja izsolē sasniegta pieņemama cena, apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja rīkojot
izsoli, pieļauta atkāpe no šajā likumā paredzētās izsoles kārtības (...), kā arī saskaņā ar un ņemto
vērā Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra atzinumu (prot. Nr.19, §10), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atteikt apstiprināt 2013.gada 9.oktobra izsoles protokolu par kustamās mantas
transporta līdzekļa Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280, iegādi par summu Ls 490,00
(četri simti deviņdesmit lati un 00 santīmi) jeb EUR 697,21 un neslēgt pirkuma
līgumu ar izsoles uzvarētāju.
2. Atmaksāt izsoles uzvarētajam nosolīto naudas summu un nodrošinājuma naudu,
ieskaitot finanšu līdzekļus izsoles uzvarētāja iesniegumā par finanšu līdzekļu
atmaksu, norādītajā bankas kontā.
3. Atmaksāt visiem izsoles dalībniekiem iemaksāto dalības maksu izsolei. Rīkot jaunu
Kustamās mantas izsoli.
7.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
Izskatot nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu dzēšanu personām, kuru kopējā parāda summa nepārsniedz Ls 10,00,
pamatparāda summa ir vecāka par 3 gadiem, un personai iepriekš nav uzsākts parāda piedziņas
process, Dome konstatē:
1.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma
naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības.
2.
Saskaņā ar 25.panta pirmās daļas 5.punktu nekustamā īpašuma nodokļa parādus,
kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam – šā
likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa
iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Savukārt
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļa nosaka, ka nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja
piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 10 latiem.
3.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Vadoties no iepriekšminētā un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo un ceturto daļu, 26.panta 6.1 daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un Siguldas novada Domes Finanšu komitejas
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2013.gada 9.oktobra atzinumu (prot. Nr.18, §8), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts,
I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 360,28 (trīs simti sešdesmit lati 28 santīmi)
apmērā, tajā skaitā pamatparāda summa Ls 184,58, nokavējuma nauda Ls 175,70,
saskaņā ar Zemes un nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku sarakstu (skat. pielikums).
2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz
dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta
otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu
pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru,
tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudu.
3. Publicēt Siguldas novada Domes mājas lapā www.sigulda.lv informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā
kārtībā.
8.§

Par naudas balvas piešķiršanu Kasparam Dumpim
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir izskatīts 2013.gada 15.oktobra Siguldas novada kamaniņbraucējas Ullas Zirnes trenera
Kaspara Dumpja 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” (prot. Nr.7, §8) 5.2., 9. un 10.
punktam, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
2013. gada 16.oktobra Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.16, §5) un
2013. gada 23.oktobra Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.19, § 1), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirt naudas balvu Kasparam Dumpim Ls 250,00 apmērā par šādiem Ullas Zirnes
sasniegumiem:
1.1. Par 6. vietu individuālajās sacensībās Eiropas junioru čempionātā kamaniņu
sportā 01.-02.02.13. Oberhofā Ls 100,00.
1.2. Par 6. vietu komandu stafetē Pasaules junioru čempionātā kamaniņu sportā 15.16.01.13. Parksitijā Ls 150,00.
2. Naudas balvu izmaksāt no neparedzētiem gadījumiem paredzētiem budžeta līdzekļiem.
9.§

Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Ziņo: deputāts, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis Ē.Čoders
1. Izskatījusi I.Z., (adrese), 2013.gada 9.oktobra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Kreiļi 1”,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, saistītā zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums ar adresi „Kreiļi 1”, dzīvoklis (..), Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
I.Z. pieder uz īpašuma tiesību pamata. I.Z. īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu 2003.
gada 26. novembrī ir nostiprinātas Rīgas rajona Tiesas Siguldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1000 0009 5925 - 3, kadastra numurs 8094 900 0445.
2. I.Z. 2013.gada 9.oktbrī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
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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 10.oktobra lēmumu (prot. Nr.10, §1), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2013.gada 16.oktobra lēmumu (prot. Nr.16, §8.1.), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar I.Z. par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
2. Izskatījusi I.K., (adrese), 2013.gada 9.oktobra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Kreiļi 1”,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, saistītā zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums ar adresi „Kreiļi 1”, dzīvoklis (..), Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
I.K. pieder uz īpašuma tiesību pamata. I.K. īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu 2003.
gada 30. oktobrī ir nostiprinātas Rīgas rajona Tiesas Siguldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1000 0009 5925 - 6, kadastra numurs 8094 900 0446.
3. I.K. 2013.gada 9.oktbrī 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” (protokola Nr.19, §9), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2013.gada 10.oktobra lēmumu (protokols Nr.10, §2), Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2013.gada 16.oktobra lēmumu (protokols Nr.16, §8.2.), atklāti balsojot, ar
12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar I.K. par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
10.§
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) „Jumis”, reģ.
Nr.40103032305, juridiskā adrese Rūdolfa Blaumaņa iela 10, Sigulda, Siguldas nov., 2013.gada
14.oktobrī iesniegumu ar lūgumu iznomāt Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes daļu
pazemes konteineru ierīkošanai, Dome konstatē:
1. Saņemts priekšlikums par vietām uz pašvaldības zemes, kur varētu izbūvēt pazemes
konteinerus:
Konteineru
Nr.
Kadastra
Konteineru
Adrese
laukuma
p.k.
apzīmējums
daudzums
platība(m2)
Autoosta
1
80150023328
2+1
18.09
/Raiņa iela 3B/

10

2A

Dzelzceļa stacija A variants
/Ausekļa iela 6/

80150020088

2+1

17.29

2B

Dzelzceļa stacija B variants
/Ausekļa iela 6/

80150020088

2+1

19.57

80150020501

2+1

18.09

80150023217

2+1

18.09

2+1

18.09

3
4

Kapi
/Miera iela 24/
Kr. Barona un Pils ielas
krustojuma stāvlaukums
Pils iela 14A

5

Laurenči

6

Pils iela 16
(pie Smilšu galerijas)

80150021818

2+1

18.09

7A

Pils ielas (Zaldātiņu)
stāvlaukums, A variants

80150021901

2+1

21.47

7B

Pils ielas (Zaldātiņu)
stāvlaukums, B variants

80150021901

2+1

18.09

8

Poliklīnika
/Lāčplēša iela 3A/

80150020079

2+1

18.09

9A

Kaķīškalns A variants
/Kalna iela/-

80150020069

2+1

15.10

9B

Kaķīškalns B variants
/Kalna iela/

80150020069

2+1

18.09

10

Svētku laukums
/Leona Paegles iela/

80150021719

2+1

18.09

11

Vagoniņš Krimulda
/Poruka iela 14/

80150020927

2+1

18.09

12

Vagoniņš Sigulda
/Poruka iela 14/

80150021720

2+1

18.09

13

Viesnīcas "Sigulda" laukums

80150023325

2+1

18.09

14.

Institūta-Mores iela iela

80940040632

5+1

34,25

2. Saskaņā ar 08.06.2011. sastošo noteikumu Nr. 8 „Par neapbūvētu Siguldas novada pašvaldībai
piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas kārtību” (protokols Nr. 11, §26) 4.punktu,
neapbūvēta zemesgabala ar apbūves tiesībām nomas maksu nosaka 5% apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības gadā.
3. Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu" 7.2 punktu, apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 10 latu gadā, ja saskaņā ar šo
noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa sākot ar 2013.gada 1.janvāri, minimālā
nomas maksa ir 20 latu gadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2. punktu, MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” otrās daļas 4., 7.2. punktu, 08.06.2011. saistošo noteikumu Nr. 8 „Par neapbūvētu
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Siguldas novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas kārtību”
(protokols Nr. 11, §26) 4.punktu, un 2013. gada 23.oktobra Finanšu komitejas atzinumu (prot.
Nr.19, §15), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1.

Ar 2013.gada 23.oktobri iznomāt SIA „Jumis”, reģ. Nr. Nr.40103032305, Siguldas
novada pašvaldībai piederošo zemes īpašumu daļu Siguldas novadā:

Nr.
p.k.

Adrese

Kadastra apzīmējums

Nomas zemes
platība(m2)

1.

Raiņa iela 3B, Sigulda

8015 002 3328

40.0

2.

Autoostas laukums,
Siguldā

8015 002 0088

30.0

3.

Miera iela 24, Sigulda

8015 002 0501

40.0

4.

Pils iela 14A, Sigulda

8015 002 3217

40.0

5.

Puķu iela 4, Sigulda

8015 002 0100

40.0

6.

Pils iela 16, Sigulda

8015 002 1901

30.0

7.

Lāčplēša iela 3A

8015 002 0079

40.0

8.

Stāvlaukums Kaķīšos

8015 002 0069

40.0

9.

Leona Paegles iela 21

8015 002 1719

40.0

10.

Pils iela 10, Sigulda

8015 002 3325

40.0

11.

Lazdu iela 2, Peltes

8094 004 0632

40.0

Noteikt nomas līguma termiņu 12 (divpadsmit gadi) gadi.
Noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk par Ls 20,00
(EUR 28,46). Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi un PVN.
4. Apstiprināt zemes nomas līguma projektu.

2.
3.

11.§

Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā ar nodibinājumu „Allažu bērnu
ģimenes atbalsta centrs”
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi nodibinājuma „Allažu bērnu ģimenes atbalsta centrs” 10.10.2013. iesniegumu
par 2010. gada 14. janvāra nekustamā īpašuma „Austrumi”, Allažu pagasts, Siguldas novads,
nomas līguma termiņa pagarināšanu uz 12 gadiem, kā arī iznomātās zemes platības
samazināšanu, no 0,4356 uz 1983 m2, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
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pirmās daļas 2. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likums 6.1, pirmo daļu, Finanšu komitejas 23.10.2013. atzinumu (prot. Nr. 19, §16), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus 2010. gada 14. janvāra Nekustamā īpašuma nomas līgumā ar nodibinājumu
„Allažu bērnu ģimenes atbalsta centrs”:
1.1.

Izteikt līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:

„2.1. Iznomātājs pieņem, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā Iznomātājam piederošo
nekustamo īpašumu, kas ierakstīts Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000174895,
ar kadastra numuru 842 004 0222, sastāvošu no zemesgabala daļas ar kopējo platību 1983 m2, ar
kadastra apzīmējumu 8042 004 0222, un ēkas kopējo platību 303 m2, ar kadastra apzīmējumu 8042
004 0222 001, kas atrodas pēc adreses „Austrumi”, Allažu pagasts, Siguldas novads, turpmāk
tekstā saukts „Nekustamais īpašums”.
1.2. Izteikt līguma 8.1. punktu šādā redakcijā:
„8.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdzi 2025.gada 23. oktobrim”.
12.§

Par grozījumiem 2013. gada 20.februāra Siguldas novada Domes lēmumā „Par pašvaldības
noteiktajiem maksas pakalpojumiem Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Grobiņa
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un Siguldas novada pašvaldības Finanšu
komitejas 2013. gada 9.oktobra atzinumu (prot. Nr. 18, §2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt 2013. gada 20.februāra Siguldas novada Domes lēmumā „Par pašvaldības
noteiktajiem maksas pakalpojumiem Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā” (prot. Nr.4,
§11) šādus grozījumus:
1.1. lēmumā vārdus „cena (Ls)” aizstāt ar vārdiem „cena (EUR)”,
1.2. lēmuma 1.punkta otrajā apakšpunktā skaitli „15,00” aizstāt ar skaitli „21,00”,
1.3. lēmuma 1.punkta trešajā apakšpunktā vārdu un skaitli „ 45,00” aizstāt ar vārdu un skaitli
„64”,
1.4. lēmuma 1.punkta ceturtajā apakšpunktā skaitli „145,00” aizstāt ar skaitli „206”,
1.5. lēmuma 1.punkta piektajā apakšpunktā skaitli „175,00” aizstāt ar skaitli „249”,
1.6. lēmuma 1.punkta sestajā apakšpunktā skaitli „5,00” aizstāt ar skaitli „7,00”,
1.7. lēmuma 5.punktā svītrot vārdus un skaitli „ Ls 5,00 apmērā”.
2. Noteikt, ka grozījumi lēmumā stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
13.§

Par grozījumiem 2011.gada 9.februāra Siguldas novada Domes lēmumā „Par dzīvojamo
telpu īres maksas noteikšanu”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Grobiņa
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Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un Siguldas novada pašvaldības Finanšu
komitejas 2013. gada 9.oktobra atzinumu (prot. Nr18, §5), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt 2011. gada 9.februāra Siguldas novada Domes lēmumā „Par dzīvojamo telpu īres
maksas noteikšanu” (Nr.3.,§17) šādus grozījumus:
1.1. lēmuma 1.2.punktā vārdu un skaitli „0,29 LVL” aizstāt ar vārdu un skaitli „EUR
0,41”.
2. Noteikt, ka grozījumi lēmumā stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
14.§

Par Siguldas novada bibliotēkas un tās struktūrvienību maksas pakalpojumu un
ieņēmumu cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Sakarā ar to, ka Siguldas novada bibliotēka un tā struktūrvienības sniedz maksas
pakalpojumus, kuru klāsts ir pieaudzis, ir nepieciešams apstiprināt maksas pakalpojumu un
ieņēmumu cenrādi. Noteikumos ir ietverta maksa par bibliotēku telpu izmantošanu.
Saskaņā ar augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktiem, „Bibliotēku likums” 5.panta trešo daļu, kā arī saskaņā ar
Siguldas novada Domes Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 23.oktobra sēdes atzinumu
(prot. Nr.15, §11) un Finanšu komitejas 2013.gada 9.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.18, §3),
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt lēmuma pielikumā pievienoto Siguldas novada bibliotēkas un tās
struktūrvienību maksas pakalpojumu un ieņēmumu cenrādi.
2. Ar 2014.gada 1.janvāri atzīst par spēku zaudējušu 2009. gada 16.septembra Siguldas
novada Domes lēmumu „Par izmaiņām Siguldas novada bibliotēku maksas pakalpojumu
tarifā" (prot. Nr.22, §5).
3. Noteikt, ka lēmums par Siguldas novada bibliotēkas un tās struktūrvienību maksas
pakalpojumu un ieņēmumu cenrādi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
15.§

Par grozījumiem „Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas novada bibliotēka”
nolikums”
Ziņo: Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, likuma
„Bibliotēku likums” 4.panta otro punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada
9.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.18,§4), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts,
I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt 2010.gada 27. janvāra Siguldas novada Domes sēdē apstiprinātajā „Siguldas novada
pašvaldības iestādes „Siguldas novada bibliotēka” nolikums” (prot. Nr.2., §5) šādus
grozījumus:
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1.1.Izteikt nolikuma 1.6.3.punktu šādā redakcijā: „1.6.3. Juridiska adrese ir: Skolas iela 3,
Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Latvija”,
1.2.Izteikt nolikuma 5.10.punktu šādā redakcijā: „5.10. Atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajiem iepirkumu cenu sliekšņiem Iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un
fiziskām personām līgumus par dažādu Iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem
pakalpojumiem”.
16.§

Par Siguldas novada bibliotēkas un tās struktūrvienību lietošanas noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo: Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Sakarā ar izmaiņām novada bibliotēku struktūrā, un citām precizējošām lietām lietošanas
noteikumos, kā arī pamatojoties uz to, ka bibliotēkas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis tiks
apstiprināts kā atsevišķs dokuments, ir nepieciešams veikt izmaiņas bibliotēkas lietošanas
noteikumos.
Saskaņā ar augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā
daļas 8. punktu, „Bibliotēku likums” 5. panta trešo daļu, Siguldas novada bibliotēkas nolikumu,
kā arī saskaņā ar Siguldas novada Domes Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 23.oktobra
sēdes atzinumu (prot. Nr.15, §13) un Finanšu komitejas 2013.gada 9.oktobra sēdes atzinumu
(prot. Nr.18, §1), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt lēmuma pielikumā pievienoto Siguldas novada bibliotēkas un tās struktūrvienību
lietošanas noteikumus.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2008. gada 19.marta Siguldas novada Domes lēmumu „Siguldas
novada bibliotēku lietošanas noteikumi” (prot. Nr.6, §21), ar lēmuma spēkā stāšanās dienu.
17.§

Par Siguldas novada Atzinības rakstu piešķiršanu Siguldas Valsts ģimnāzijas darbiniekiem
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 5.pantu, Izglītības likuma 17.panta
27.apakšpunktu, kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 23.oktobra sēdes atzinumu
(prot. Nr.15, §6), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders,
J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav,
atturas – nav, nepiedalās – 2 (L.Sausiņa, I.Ozoliņa), Dome nolemj:
1. Piešķirt Siguldas novada Atzinības rakstu Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram Vilnim
Trupavniekam par nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada izglītības attīstībā. Vilnis
Trupavnieks ir Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors kopš 1994.gada. Direktora vadības
laikā skola ir izveidojusies par nozīmīgu kultūrizglītības metodisko centru gan Siguldas
novadā, gan visā Pierīgas reģionā.
2. Piešķirt Siguldas novada Atzinības rakstu 10 (desmit) Siguldas Valsts ģimnāzijas
skolotājiem par sasniegumiem, ievērojamu ieguldījumu ilggadējā pedagoģiskajā darbā,
kā arī 2 (diviem) Siguldas Valsts ģimnāzijas tehniskajiem darbiniekiem par
pašaizliedzīgu ilggadēju darbu. Sarakstu skat. pielikumā.
3. Siguldas novada Atzinības rakstus piešķirt 2013.gada 7.novembrī – Siguldas Valsts
ģimnāzijas svinīgajā pasākumā, veltītā Siguldas Valsts ģimnāzijas 95. jubilejai.
18.§
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Par mācību maksu Jaunrades centra pulciņos
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
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,
Siguldas novada Jaunrades centra nolikumu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada Domes Izglītības
un kultūras komitejas 2013.gada 23.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.15, §4) un Finanšu
komitejas 2013.gada 23.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.19,§11), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt mācības maksu Siguldas novada Jaunrades centra harmoniskas attīstības pulciņam
„Kastanītis” un integrētās svešvalodas pulciņam.
Nr. Programmas nosaukums
Mācību maksa mēnesī Ls
Mācību maksa mēnesī EUR
p.k.
1.1. Harmoniskās attīstības
20,00
28,46
pulciņš ”Kastanītis
1.2. Integrētās svešvalodas
5,50
7,83
pulciņš
19.§

Par mācību maksu profesionālās ievirzes izglītības programmā
Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
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, 2009.gada 14.oktobrī apstiprināto Siguldas Mākslu skolas „Baltais
Flīģelis” nolikuma 8.1.punktu un 8.3 punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada Domes Izglītības
un kultūras komitejas 2013.gada 23.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.15, §2) un Finanšu
komitejas 2013.gada 23.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.19, §3), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt mācības maksu Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” profesionālās ievirzes
izglītības programmai 30V 212 12 „Teātra māksla":
Nr.
Programmas nosaukums
Mācību maksa mēnesī Ls
Mācību maksa mēnesī EUR
p.k.
bez PVN
bez PVN
1.1. Teātra māksla
15,00
21,00
20.§

Par grozījumiem Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisijas nolikumā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta
2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu, 2001.gada 28.augusta Ministru Kabineta
noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu, Izglītības un
kultūras komitejas 2013.gada 23.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.15, §7), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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Ar 2011.gada 5.oktobra Siguldas novada Domes lēmumu apstiprinātājā „Siguldas novada
interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikums”
(prot.Nr.19, §5) 6.7. punktā svītrot vārdus „ne mazākas kā 255 LVL”.
21.§

Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos
Nr.26 „Par Siguldas novada pašvaldības
nodevām par izsniegtajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”
Ziņo: Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
22.§

Par 2008.gada 12.novembra Siguldas novada Domes lēmuma „Par maksas noteikšanu
Siguldas novada domes rīkoto iepirkuma procedūras dokumentu paketes sagatavošanai”
atcelšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Grobiņa
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un Siguldas
novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013. gada 9.oktobra atzinumu (prot. Nr. 18, §6), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Atcelt 2008.gada 12.novembra Siguldas novada Domes lēmumu „Par maksas noteikšanu
Siguldas novada Domes rīkoto iepirkuma procedūras dokumentu paketes sagatavošanai” (prot.
Nr.23, §18).
23.§

Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā,
kadastra Nr. 0100 021 0085, turpmāko izmantošanu
Ziņo: Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Saskaņā ar Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr. 19, §6), jautājuma izskatīšanu atlikt.
24.§

Par Līguma par XXII Starptautisko Siguldas Opermūzikas
svētku nodrošināšanu, apstiprināšanu
Ziņo: Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Siguldas Opermūzikas svētki ir unikāls notikums Latvijas kultūras dzīvē, kas labvēlīgi
ietekmē kultūras un tūrisma attīstību, tiek popularizēta opermūzikas kultūra ārpus Siguldas un
valsts robežām, kā arī tiek veicināta mākslinieku un kultūras organizāciju sadarbība un
mobilitāte. Rīga 2014. gadā kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, un Sigulda ir Rīgas oficiālais
partneris Eiropas kultūras galvaspilsētas statusā 2014.gadā.
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Ir sagatavots līguma projekts ar Daini Kalnu, ilggadēju Siguldas Opermūzikas svētku
rīkotāju, kurā ir atrunāti svarīgākie sadarbības principi un virzieni pasākuma „XXII
Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki” norises nodrošināšanā, lai augstvērtīgi sagatavotos
Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam 2014, nodrošinot ilgtermiņā ieguvumus Latvijas
iedzīvotājiem un valstij kopumā.
Līguma projektam ir pievienota izstrādāta provizoriska pasākuma tāme, kas tiks
pievienota pie Līguma kā tā neatņemama sastāvdaļa līguma noslēgšanas dienā.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 21.panta ievaddaļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī saskaņā Finanšu
komitejas 2013.gada 23.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.19, §7), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt līguma projektu par XXII Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku
nodrošināšanu sadarbībā ar Daini Kalnu.
2. Apstiprināt līguma projektam pievienoto provizorisko tāmi XXII Starptautiskajiem Siguldas
opermūzikas svētkiem.
3. Uzdot organizēt līguma parakstīšanu Siguldas novada Kultūras centra vadītājai A.Pastuhovai.
25.§

Par Telpu nomas līguma pārtraukšanu ar Siguldas reģiona tūrisma biedrību
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Grobiņa
2013.gada 10.oktobrī ir saņemts s/o „Siguldas Reģiona tūrisma biedrība” reģ.Nr.40008050743,
juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, iesniegums, kurā izteikts lūgumus lauzt
2013.gada 10.janvārī noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas apakšlīgumu par apakšnomā nodotajām
nedzīvojamām telpām 7,7 m2, kas atrodas Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā (telpa Nr. 12 saskaņā
ar telpu plānu).
Dome konstatē:
1. 2013.gada 10.janvārī ir noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas apakšlīgums ar s/o „Siguldas
Reģiona tūrisma biedrība” par apakšnomā nodotajām nedzīvojamām telpām 7,7 m2 , kas
atrodas Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā (telpa Nr. 12 saskaņā ar telpu plānu).
Līguma darbības termiņš tika noteikts līdz 2013.gada 31.jūlijam.
2. 2008.gada 10.jūlijā noslēgtais Telpu nomas līgums starp Siguldas novada Domi un a/s
„CATA” tika grozīts un līguma darbības termiņš ir pagarināts līdz 2018.gada
31.augustam. Pamatojoties uz to, tika veikti grozījumi ar s/o „Siguldas Reģiona tūrisma
biedrība” noslēgtajā telpu nomas līgumā saskaņā ar 2013.gada 10.jūlija Siguldas novada
Domes lēmumu „Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas apakšlīgumā ar s/o
„Siguldas Reģiona tūrisma biedrību” un apakšnomas līguma termiņš tika pagarināts līdz
2015.gada 31.augustam.
3. Saskaņā ar Siguldas novada Domes grāmatvedības datiem, s/o „Siguldas Reģiona tūrisma
biedrība” ir veikusi visus maksājumus saskaņā ar noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas
apakšlīgumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Tūrisma likuma 8.panta 5.punktu, kā
arī Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra atzinumu (prot. Nr.19, § 5), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, 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. Lauzt 2013.gada 10.janvārī noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas apakšlīgumu ar s/o „Siguldas
Reģiona tūrisma biedrība” par apakšnomā nodotajām nedzīvojamām telpām 7,7 m2 platībā
(telpa Nr. 12 saskaņā ar telpu plānu), kas atrodas Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot Vienošanos par Nedzīvojamo telpu nomas apakšlīguma
laušanu.
3. Uzdot Īpašuma, būvniecības un investīcijas pārvaldes vadītājam D.Skrodelim organizēt telpu
nodošanu un pieņemšanu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un Neapdzīvojamo telpu nomas
līguma nosacījumiem.
26.§

Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu
„Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā”
apstiprināšanu
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. punktu un Tūrisma,
Attīstības un Sporta komitejas 2013.gada 16.oktobra atzinumu (prot. Nr.16, §9), atklāti balsojot,
ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – 1 (Ē.Čoders), Dome
nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus Nr.36 „Par ēku, ielu nosaukumu un
numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā”.
Pielikumā:
1. Siguldas novada Domes saistošie noteikumi Nr.36 „Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas
plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā” – uz 5 lpp.
2. Paskaidrojuma raksts – uz 1 lpp.

27.§

Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 23.janvāra Siguldas novada Domes
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas
novadā”” (prot.Nr.21, §16) precizēšanu
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Vadoties pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādītajiem
iebildumiem un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 5.panta ceturto daļu, un ņemot vērā
Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 9.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.18,
§14), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Precizēt 2013.gada 9.oktobra Saistošos noteikumus „Grozījumi 2013.gada 23.janvāra
Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Siguldas novadā”” (prot. Nr.21, §16), atbilstoši atzinumā norādītajam:
1. aizstāt ievaddaļā teikumu „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Siguldas novadā” ar teikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Siguldas novadā”;
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2.

3.

aizstāt noteikumu tiesiskā pamatojumā vārdus un skaitļus „pārejas noteikumu
401.punktu, 47.punktu, 48.punktu” ar vārdiem un skaitli „pārejas noteikumu
402.punktu”;
papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu ar likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 3.panta 1.1 daļu.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17:15
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2013.gada 6.novembrī plkst.16.00 Siguldas novada Domē, Pils
ielā 16.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2013.gada 6.novembrī Siguldas 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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