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Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Par automašīnu tirdzniecības vietas izveidošanu
Par līdzekļu piešķiršanu no budžetā neparedzētajiem gadījumiem
paredzētajiem līdzekļiem
4. Par izsoles objekta – nekustamā īpašuma – zemes vienības Kuršu ielā 10,
Siguldā izsoles rezultātu apstiprināšanu
5. Par izsoles objekta – kustamās mantas – automašīnas NISSAN-VANETTE
izsoles protokola apstiprināšanu
6. Par privatizācijas objekta – nekustamā īpašuma – zemes vienības Kr.Barona
ielā 22N, Siguldā privatizācijas rezultātu apstiprināšanu
7. Par nekustamā īpašuma J.Čakstes ielā 8A, Siguldā (kadastra Nr.8015 002
3124) privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
8. Par nekustamā īpašuma Lauku ielā 1B, Siguldā (kadastra Nr.8015
004 0210) privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
9. Par nekustamā īpašuma L.Paegles ielā 21, Siguldā ( kadastra Nr.8015 002
1719) privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
10. Par SIA ’’Olimpiskais centrs ‘’Sigulda’’’’ privatizācijas ierosinājuma
noraidīšanu
11. Par zemes ierīcības projektu izstrādi
12. Par būvniecības ieceri īpašumā „Imantas”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā
13. Par būvniecības ieceri īpašumā „Laukmaļi”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā
14. Par būvniecības ieceri Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā
15. Par iesnieguma izskatīšanu
16. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu
17. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu
18. Par grozījumiem 2006. gada 4. jūlija Siguldas novada domes lēmumā „Par
zemes iznomāšanu” (prot. Nr.14, §24)
19. Par lēmuma atcelšanu
20. Par uzmērītās platības apstiprināšanu
21. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses vai nosaukuma piešķiršanu
22. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

1.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Dome nolemj:
9 gadījumos atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu.
2.§
Par automašīnu tirdzniecības vietas izveidošanu
Dome nolemj:

1. Piekrist tam, ka SIA „ML - 2” izveido automašīnu tirdzniecības vietu
Siguldas pagastā „Jaunbeites”.
2. Reklāmas izkārtnes un to izvietošanu saskaņot Siguldas novada Būvvaldē.

3.§
Par līdzekļu piešķiršanu no budžetā neparedzētiem gadījumiem
paredzētajiem līdzekļiem
Dome nolemj:
1. Piešķirt līdzekļus 400,- Ls apmērā no Siguldas novada pašvaldības budžetā
neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem Mores pagasta
administrācijai kopējamā aparāta iegādei.
2. Piešķirt līdzekļus 9698,70,- Ls apmērā no Siguldas novada pašvaldības
budžetā neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem par smilts un
grants piegādi un iestrādāšanu Svētku laukuma teritorijā.
3. Piešķirt līdzekļus 1200,- Ls apmērā no Siguldas novada pašvaldības budžetā
neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem mākslu skolai
„Baltais flīģelis” apkures izdevumu segšanai.

4.§
Par izsoles objekta – nekustamā īpašuma – zemes vienības Kuršu ielā 10, Siguldā
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Dome nolemj:
1. Apstiprināt izsoles rezultātus nekustamajam īpašumam– zemes vienībai
Kuršu ielā 10, Siguldā par summu Ls 58 500,- (piecdesmit astoņi tūkstoši
pieci simti lati un 00 santīmi)
2. Beigt privatizācijas procesu pašvaldības īpašumam Kuršu ielā 10, Siguldā.

5.§
Par izsoles objekta – kustamās mantas – automašīnas NISSAN-VANETTE
izsoles protokola apstiprināšanu
Dome nolemj:

1. Apstiprināt 2007.gada 23.augusta izsoles protokolu kustamai mantai –
automašīnai NISSAN-VANETTE par summu Ls 286,47,- (divi simti
astoņdesmit seši lati un 47 santīmi).
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju.

6.§
Par privatizācijas objekta – nekustamā īpašuma – zemes vienības Kr.Barona ielā
22N, Siguldā privatizācijas rezultātu apstiprināšanu
Dome nolemj:

Apstiprināt privatizācijas rezultātus nekustamajam īpašumam – zemes vienībai
Kr.Barona ielā 22N, Siguldā par summu Ls 5000,-.

8.§
Par nekustamā īpašuma Lauku ielā 1B, Siguldā (kadastra kadastra Nr.8015 004
0210) privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
Dome nolemj:
Atteikt nodot privatizācijai pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes gabalu
1800 m² platībā Lauku ielā 1B, Siguldā.

9.§
Par nekustamā īpašuma L.Paegles ielā 21, Siguldā ( kadastra Nr.8015 002 1719)
privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
Dome nolemj:
Atteikt nodot privatizācijai pašvaldības īpašuma daļu - apbūvētu zemesgabalu
L.Paegles ielā 21, Siguldā, 652 m ² platībā.

10.§
Par SIA ’’Olimpiskais centrs ‘’Sigulda’’’’ iesnieguma izskatīšanu
Dome nolemj:
Iesniegumu par nekustamā īpašuma Peldu ielā 1, Siguldā, privatizāciju nosūtīt pēc
piekritības VAS „Privatizācijas aģentūra”.

11.§
Par zemes ierīcības projektu izstrādi
Dome nolemj:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
1. nekustamam īpašumam „Jūdaži 2”, Siguldas pagastā.
2. nekustamam īpašumam Atbrīvotāju iela 22, Siguldā.
3. nekustamam īpašumam „Avotiņi”, Mores pagastā.
4. nekustamam īpašumam Strēlnieku ielā 58, Siguldā.
5. nekustamam īpašumam „Dzintari”, Siguldā.

12.§ -13.§
Par būvniecības ieceri
Dome nolemj:
1. Akceptēt vienģimenes dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecības
ieceri īpašumā „Imantas”, Siguldas pagastā.

2. Akceptēt dzīvojamās dvīņu mājas būvniecības ieceri īpašumā „Laukmaļi”,
Siguldas pagastā.
15.§
Par iesnieguma izskatīšanu
Dome nolemj:
Noraidīt vienas personas iesniegumu par uzņemšanu dzīvokļu uzskaites rindā.

16.§ -17.§
Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu
Dome nolemj:
Piešķirt divām personām vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu.

18.§
Par grozījumiem 2006. gada 4. jūlija Siguldas novada domes lēmumā „Par zemes
iznomāšanu” (prot. Nr.14, §24)
Dome nolemj:
Noteikt jaunus izcenojumus pašvaldības zemes iznomāšanai fiziskām un juridiskām
personām.
19.§
Par lēmuma atcelšanu
Dome nolemj:
Atcelt lēmumu par viena zemes gabala sadalīšanu un adreses piešķirðanu.
20.§
Par uzmērītās platības apstiprināšanu
Dome nolemj:
Apstiprināt viena nekustamā īpašuma uzmērīto platību.

21.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses vai nosaukuma piešķiršanu
Dome nolemj:
Sadalīt un piešķirt adresi vai nosaukumu 6 nekustamajiem īpašumiem

22.§
Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Dome nolemj:

Anulēt ziņas par trīs personu deklarēto dzīvesvietu
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