2014.gada 19.martā

Siguldā

Nr.7

Sēdes darba kārtība:
1. Par A.D. zemes lietošanas tiesībām.
2. Par zemes nomas līgumu.
3. Par zemes platību precizēšanu Siguldas pilsētā.
4. Par Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāva izmaiņām.
5. Par grozījumiem 2011.gada 2.novembra noslēgtajā Nekustamā īpašuma telpu
nomas līgumā Nr.619 ar A/S „CATA”.
6. Par saistību izpildes termiņa pagarinājumu 2012.gada 2.februāra Pirkuma līgumā
par nekustamā īpašuma „Dukas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā pirkšanu.
7. Par piedalīšanos projektā „Elektromobīļu iegāde Siguldas novada pašvaldības
vajadzībām” un finansējumu.
8. Par piedalīšanos projektā „Elektromobīļu uzlādes infrastruktūras izveidošana Pils
ielā 16, Siguldā” un finansējumu.
9. Par piedalīšanos projektā „Elektromobīļu uzlādes infrastruktūras izveidošana
Stacijas laukumā, Siguldā” un finansējumu.
10. Par piedalīšanos projektā „Elektromobīļu uzlādes infrastruktūras izveidošana
Svētku laukumā, Siguldā” un finansējumu.
11. Par Administratīvās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
12. Par Siguldas novada Domes 2014.gada 19.marta saistošo noteikumu „Par
braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” apstiprināšanu.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Dainis Dukurs, Jānis Zilvers, Indra Ozoliņa, Ņina Balode, Mārtiņš Zīverts,
Jānis Lazdāns, Ēriks Čoders, Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina, Guntars Zvejnieks,
Ināra Paegle, Māris Malcenieks
Nepiedalās deputāti: 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, Juridiskās pārvaldes jurists Aldis Vecvanags, Zemes
nodaļas vadītāja Anita Viškere, Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja Diāna Kondratenko,
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Edgars Kursītis, datortīklu administrators Dzintars
Strads, Vides, darba un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs Aivars Jakobsons, Sociālā dienesta
vadītāja Diāna Indzere
Piedalās: Preses pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”), P/A „Siguldas Attīstības aģentūra”
direktore Laura Konstante, Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs
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Protokolē: Administratīvās pārvaldes vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:10
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt sēdes
darba kārtību ar 3 (trīs) papildjautājumiem – „Par grozījumiem nolikumā „Par atlīdzību Siguldas
novada pašvaldībā”, „Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pārreģistrāciju” un
„Par dalību Zivju fonda projektā”.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar 3 (trīs) papildjautājumiem:
13. Par grozījumiem nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
14. Par dalību Zivju fonda projektā.
15. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pārreģistrāciju.
1.§
Par A.D. zemes lietošanas tiesībām
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot A.D., (adrese), 2012.gada 24.februāra iesniegumu ar lūgumu atcelt Siguldas
novada Domes lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz „Grotiņi-2” zemi Siguldas
pagastā, Siguldas novadā, Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada domes 26.09.2012. lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes piekritību (protokols Nr. 17, §7) A.D. izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz īpašuma
ar nosaukumu „Grotiņi- 2”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8094 002 0222, zemi
0,632 ha platībā un noteikts, ka šī zeme piekrīt pašvaldībai. Lai noslēgtu zemes nomas
līgumu, A.D. tika aicināta ierasties Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un
investīciju pārvaldes Zemes nodaļā.
2. 2013.gada 7.augustā A.D. iesniedza Siguldas novada Būvvaldē 1994.gada 25.maija līgumu
par zemes ar nosaukumu „Grotiņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izpirkšanu. Īpašumā
par samaksu piešķirtās zemes kopplatība 0,6 ha, kad. Nr. 8094 002 0016.
3. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem, kadastra reģistrā
netika atrasts īpašums ar nosaukumu „Grotiņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra
Nr. 8094 002 0016.
4. 2014.gada 24.februārī A.D. iesniedza Rīgas rajona Siguldas pagasta Tautas deputātu
padomes valdes 1994.gada 8.aprīļa lēmumu Nr. 28 „Par zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu”, ar kuru A.D. piešķirta īpašumā zeme ar nosaukumu „Grotiņi”, Siguldas pagastā,
Rīgas rajonā 0,6 ha platībā, kad. Nr. 8094 002 0016, zemes robežas dabā ierādītas
16.11.1992. un 1994.gada 25.maija Līgumu ar Hipotēku un zemes banku par zemes
„Grotiņi”, Siguldas pagastā, Rīgas rajonā, kad. Nr. 8094 002 0016, platība 0,6 ha, izpirkšanu.
5. Īpašums „Grotiņi”, Siguldas pagastā, Rīgas rajonā, kad. Nr. 8094 002 0016, tika pārmērīts un
ierādītās robežas tika precizētas 13.08.1997.gadā (VZD Rīgas rajona nodaļas Mērniecības
birojs). Nosaukums „Grotiņi”, Siguldas pagastā tika nomainīts uz nosaukumu „Grotiņi-2”,
Siguldas pagasts; kadastra Nr. tika nomainīts no 8094 002 0016 uz 8094 002 0222, platība
pēc precizēšanas 0,632 ha.
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6. Iepriekš minētais liecina, ka A.D., ar 1994.gada 25.maija Līgumu ar Hipotēku un zemes
banku, ir izpirkusi zemi ar nosaukumu „Grotiņi- 2”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad.
Nr. 8094 002 0222.
7. Ar VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas 2001.gada 5.oktobra lēmumu „Par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu”, Nr. 19/182, A.D. piešķirta īpašumā par samaksu 1/3 domājamā daļa
no īpašuma ar nosaukumu „Grotiņi”, Siguldas pagasts, Rīgas rajons, kopējā platība 0,064 ha,
uz zemes atrodas A.D. piederoša mājīpašuma daļa 1/3 domājamās daļas apmērā.
8. A.D., likumā noteiktā termiņā, nav noslēgusi līgumu ar Hipotēku un zemes banku par zemes
„Grotiņi”, Siguldas pagastā, kad. Nr. 8094 002 0161, daļas, 1/3 domājamās daļas apmērā,
izpirkšanu.
9. Saskaņā ar likuma "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums" 25.panta pirmās daļas 4.punku un 25.panta otro daļu,
personām, kuras nenoslēdza zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus ar Hipotēku banku līdz
2011.gada 30.decembrim, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tās iegūst nomas
pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks
par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlās noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku
termiņu. Ja zemes nomnieks vēlās, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam
ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.
10. Saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 4.panta trešo daļu,
pašvaldības, pamatojoties uz kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja
tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.
11. Saskaņā ar 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, lauku
apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk – nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemi vai šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, bet 7.punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada
nomas maksa nosakāma 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 25.panta pirmās
daļas 4.punku un 25.panta otro daļu, likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"
4.panta trešo daļu, Administratīva procesa likuma 85.panta pirmo daļu, 30.08.2005. MK
noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 7.punktu, un saskaņā ar Finanšu/Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 19.marta atzinumu (prot. Nr.6, §1), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
1. Atcelt Siguldas novada Domes 2012.gada 26.augusta lēmuma „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un zemes piekritību” (protokols Nr.17, 7§) punktus 9. un 16.9., kur
noteikts, ka zeme ar nosaukumu „Grotiņi-2” ir piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai.
2. Izbeigt zemes lietošanas tiesības A.D., (adrese), uz pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes
„Grotiņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kopplatība 0,064 ha, daļu 1/3 domājamās
daļas apmērā, kadastra apz. 8094 002 0161, ar 2011.gada 31.decembri.
3. Noteikt, ka zemes „Grotiņi”, Siguldas pag., Siguldas nov., daļa 1/3 domājamās daļas
apmērā no 0,064 ha, kadastra numurs 8094 002 0016, ir piekrītoša Siguldas novada
pašvaldībai ar 2012.gada 1.janvāri.
4. Iznomāt A.D. zemes „Grotiņi”, Siguldas pag., Siguldas nov., kad.apz.8094 002 0161,
daļu 1/3 domājamās daļas apmērā no 0,064 ha.
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5. Noteikt zemes nomas termiņu 10 gadi un nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās
vērtība gadā un PVN.
6. Apstiprināt zemes nomas līguma projektu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
2.§
Par zemes nomas līgumu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot S.B., (adrese), pilnvarotās personas D.P., (adrese), 2014. gada 14.februāra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienību ar adresi Asteru iela 26
(iepriekš Vējupīte Nr. 56), Vējupīte, Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 0,1125 ha (kad.
apz. 8094 004 0963), uz kuru viņai izbeigtas zemes lietošanas tiesības, Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada Domes 2007. gada 28.februāra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesībām” S.B. izbeigtas zemes lietošanas tiesības, ar 2006.gada 1.septembri, uz pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi ar adresi „Vējupīte” Nr. 56, Siguldas pagasts, Rīgas rajons, kad.
Nr. 8094 004 0963, platība 0,11 ha.
2. 2007.gada 2.aprīlī starp Siguldas novada Domi un S.B. noslēgts zemes nomas līgums uz
5(pieciem) gadiem, līdz 2013.gada 2.aprīlim.
3. Laika periodā līdz 2011.gada 30.decembrim, S.B. ir uzmērījusi minēto zemes vienību, bet
nav noslēgusi līgumu par zemes izpirkšanu ar Hipotēku un zemes banku.
4. 2012.gada 26.septembrī Siguldas novada Dome atkārtoti ir pieņēmusi lēmumu par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu S.B. uz zemi ar adresi „Vējupīte” Nr.56, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8094 004 0963, platība 0,1125 ha.
5. Ar Siguldas novada domes Būvvaldes 09.01.2013. lēmumu (prot. Nr.1, §6) īpašumam ar
kadastra Nr. 8094 004 0963 mainīta adrese no „Vējupīte” Nr. 56, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, uz adresi Asteru iela 26, Vējupīte, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
6. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 2. punktu, persona, kurai
izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās
lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10
gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir
tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.
7. Saskaņā ar 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību" 2. punktu,
lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas
pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro daļu , bet 7. punkts nosaka, ka
nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par
zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās
daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 30.08.2005. MK
noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 7.punktu, saskaņā ar Finanšu/Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2014.gada 19.marta atzinumu (prot. Nr.6, §2), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa,
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Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
1. Ar 03.04.2013. pagarināt zemes nomas līgumu ar S.B., par Siguldas novada pašvaldībai
piekrītošo zemi ar adresi Asteru iela 26, Vējupīte, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad.
apz. 8094 004 0963, platība 0,1125 ha, uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5 % no
zemes kadastrālās vērtības.
2. Apstiprināt Zemes nomas līguma projektu ar S.B.
3. Atcelt Siguldas novada Domes 2012.gada 26.septembra lēmuma „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un zemes piekritību” (protokols Nr.17, §7) lemjošās daļas 14. un
16.14.punktus.
3.§
Par zemes platību precizēšanu Siguldas pilsētā
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11. novembra krastmala 31, Rīga, LV1050, 18.02.2014. vēstuli Nr. 2-04/215 „Par fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskajā
valdījumā esošām zemes vienībām ” un Siguldas novada Domes Būvniecības, īpašumu un
investīciju pārvaldes Zemes nodaļa priekšlikumus par zemes platību precizēšanu zem ielām
Siguldas pilsētā un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.
punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. un 24. panta pirmās daļas 2. punktu,
10.04.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 2. punktu, saskaņā ar Finanšu/Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2014.gada 19.marta atzinumu (prot. Nr.6, §3), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts,
J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Apstiprināt nosaukumus un precizēt platības Siguldas novada
zemei:
NAdrese vai nosaukums
Zemes vienības
Precizētā
kad. apz.
platība ha
Krimuldas iela, Sigulda,
8015 001 0904
1,44
Siguldas novads
Zaru iela, Sigulda, Siguldas
8015 002 0967
0,11
novads
Meliorācijas grāvis Nr. 4,
8015 002 2179
0,06
Sigulda, Siguldas novads
Meliorācijas grāvis Nr. 5,
8015 002 2180
0,09
Sigulda, Siguldas novads
Kalmju iela, Sigulda,
8015 002 2367
0,51
Siguldas novads
Grāvis Meldru- Kalmju iela,
8015 002 2369
0,08
Sigulda, Siguldas novads
Grāvis Doņu-Meldru iela,
8015 002 2439
0,11
Sigulda, Siguldas novads
Grāvis Doņu-Vizbuļu iela,
8015 002 2440
0,19
Sigulda, Siguldas novads
Grāvis Vizbuļu-Nurmižu iela, 8015 002 2605
0,82
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pašvaldībai piekrītošai
NĪLMK
1101
1101
1202
1202
1101
1202
1202
1202
1202

Sigulda, Siguldas novads
10. Zemeņu iela, Sigulda,
Siguldas novads
11. Represēto piemiņas skvērs

8015 002 2978

0,13

1101

8015 002 3123

0,09

0501

12. Dārza iela 22A, Sigulda,
8015 002 3827
0,64
1104
Siguldas novads
13. Šveices iela 9A, Sigulda,
8015 002 4221
0,24
0501
Siguldas novads
14. Stacijas iela 32, Sigulda,
8015 003 0314
0,88
0501
Siguldas novads
16. Kadiķu iela 6B, Sigulda,
8015 003 0337
0,07
0601
Siguldas novads
17. Zemgales iela, Sigulda,
8015 003 0561
0,1
1101
Siguldas novads
18. Parks pie Vildogas ceļa,
8015 003 0753
0,27
0501
Sigulda, Siguldas novads
19. Gāles iela 6A, Sigulda,
8015 003 1140
0,05
0601
Siguldas novads
20. Satiksmes iela, Sigulda,
8015 003 1356
0,26
1101
Siguldas novads
21. Atmodas iela, Sigulda,
8015 003 1640
0,14
1101
Siguldas novads
22. Ķiršu iela, Sigulda, Siguldas
8015 003 2070
0,12
1101
novads
23. Zāļu iela, Sigulda, Siguldas
8015 003 2071
0,24
1101
novads
24. Vidzemes šoseja 75A,
8015 003 2226
0,24
0501
Sigulda, Siguldas novads
25. Čiatūras iela, Sigulda,
8015 003 2358
0,53
1101
Siguldas novads
26. Vidzemes šosejas zaļā zona,
8015 004 0130
0,31
0501
Sigulda, Siguldas novads
Kur:
1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;
1104 - transportlīdzekļu garāžu apbūve;
1202 - upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju
apbūve;
0501-dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa;
0601-individuālo dzīvojamo māju apbūve.
4.§
Par Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāva izmaiņām
Ziņo: Būvvaldes vadītāja, Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas priekšsēdētāja R. Bete
Pamatojoties uz Ingunas Zirnes iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Siguldas novada Domes
Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas locekļa amata pildīšanas pēc viņas vēlēšanās,
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pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta, 1.punkta 1(4) apakšpunktu, Siguldas novada Domes
saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā
2012.gadā” 4.punktu un saskaņā ar Finanšu/Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada
19.marta atzinumu (prot. Nr.6, §10), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns,
I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izslēgt no Siguldas novada Domes Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāva Ingunu
Zirni.
2. Siguldas novada Domes Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāvu papildināt ar
Zemes nodaļas vadītāju Anitu Viškeri.
3. Izdarīt grozījumus 04.04.2012. lēmuma „Par Avārijas ēku ( būvju) apsekošanas komisijas
izveidošanu” (Domes sēdes prot. Nr.7, §3), lemjošajā daļā, izsakot to šādā redakcijā:
„Komisijas locekļi:

Māris Garjānis - Pašvaldības policijas priekšnieks;
Leonīds Ermansons - Īpašuma nodaļas būvinženieris;
Aldis Vecvanags - jurists;
Anita Viškere - Zemes nodaļas vadītāja.”

5.§
Par grozījumiem 2011.gada 2.novembra noslēgtajā
Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumā Nr.619 ar a/s „CATA”
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
2011.gada 2.novembrī starp Siguldas novada Domi un A/S „CATA” ir noslēgts Nekustamā
īpašuma telpu nomas līgums Nr.619, ar kuru Siguldas novada Dome kā Iznomātājs iznomāja, bet a/s
„CATA” kā Nomnieks pieņēma nomā (atlīdzības lietošanā) nekustamā īpašuma Stacijas ēkas, kuras
kopējā platība sastāda 605,6 m² ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3322 001, telpu daļu ar platību 80.1
m², kas atrodas Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, un ir atzīmētas šī Līguma Pielikumā Nr.1
pievienotajā Stacijas rekonstrukcijas projekta 1.stāvā plānā.
Saskaņā ar Līguma 1.2. punktā noteikto, ka Nomnieks ir informēts, ka Telpu platība tiks
precizēta pēc inventarizācijas lietas izstrādes. Telpu platības precizēšana var būt par pamatu šajā
Līgumā noteikto maksājumu korekcijai atbilstoši nomā nododamo Telpu faktiskajai platībai.
Ir veikta Siguldas Dzelzceļa stacijas, kas atrodas Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā Ēku
kadastrālā uzmērīšana, tāpēc ir iespējams precizēt a/s „CATA” iznomāto telpu platības saskaņā ar
Līguma nosacījumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu/Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2014.gada 19.marta atzinumu (prot. Nr.6, §4), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
1. Grozīt 2011.gada 2.novembrī starp Siguldas novada Domi un A/S „CATA” noslēgto
Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Nr.619 un izteikt:
1.1. līguma 1.1. punktu šādā redakcijā: „1.1. Iznomātājs iznomā, bet Nomnieks pieņem nomā
(atlīdzības lietošanā) nekustamā īpašuma Stacijas ēkas, kas atrodas Ausekļa ielā 6,
Siguldā, Siguldas novadā, ar kopējo platību 754,4 m², kadastra apzīmējums 8015 002
3322 001, telpu daļu 77.1 m² platībā, kas sastāv no šādām telpu grupām:
1.1.1. telpas Nr.1 - gaiteņa 16.6 m² platībā;
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1.1.2. telpas Nr.2 – vadītāja telpas 9.8 m² platībā;
1.1.3. telpas Nr.3 – dispečera telpas 16.1 m² platībā;
1.1.4. telpas Nr.4 – noliktavas – seifa telpas 5.3 m² platībā;
1.1.5. telpas Nr.5 – vīriešu tualetes 2.8 m² platībā;
1.1.6. telpas Nr.6 – vīriešu tualetes 1.8 m² platībā;
1.1.7. telpas Nr.7 – sieviešu tualetes 1.6 m² platībā;
1.1.8. telpas Nr.8 – sieviešu tualetes 1.5 m² platībā;
1.1.9. personāla atpūtas telpas – 14.1 m² platībā;
1.1.10. kases – 7.5 m² platībā, turpmāk sauktas arī – Telpas”.
1.2. līguma 2.1. punktā skaitli un vārdus „LVL 3,39” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „EUR
4,82”.
2. Saskaņā ar grozījumiem Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumā, attiecīgi grozīt 2013.gada
18.februāra Telpu nodošanas – pieņemšanas aktu.
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot Nekustamā īpašuma telpu nomas līguma un Telpu nodošanas
– pieņemšanas akta grozījumus.
6.§
Par saistību izpildes termiņa pagarinājumu 2012.gada 2.februāra Pirkuma līgumā par
nekustamā īpašuma „Dukas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā pirkšanu
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatot V.K., (adrese), 2014.gada 3.marta iesnieguma Nr.1.40/541, kurā ir lūgts atlikt
maksājumu uz 6 mēnešiem, atmaksas grafiku pagarināt uz atlikto maksājumu mēnešu skaitu,
konstatēts:
1. V.K. nekustamo īpašumu “Dukas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, iegādājies 2012.gada
2.februārī saskaņā ar pirkuma līgumu Nr.1 par EUR 10458,10 (Ls 7350,00).
2. V.K. pirkuma maksas daļu 10% apmērā EUR 1045,81 (Ls 735,00) no Nekustamā īpašuma
pirkuma maksas ir samaksājis pirms Pirkuma līguma noslēgšanas. Atlikušo pirkuma
maksas daļu EUR 9412,30 (Ls 6615,00) V.K. samaksās vienādās daļas 5 (piecos) gados no
2012.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim ar procentu likmi 6% gadā saskaņā ar
grafiku, kas ir pievienots Līgumam kā pielikums Nr.1.
3. Saskaņā ar Siguldas novada Domes grāmatvedības datiem, V.K. ir veicis visus maksājumus
saskaņā ar maksājuma grafiku līdz 2013.gada decembrim (ieskaitot).
4. Ar 2014.gada 3.marta iesnieguma Nr.1.40/541 V.K. Siguldas novada Domei lūdz rast
iespēju atlikt atlikušās nenomaksātās summas apmaksas termiņu uz sešiem mēnešiem, t.i.
sākt līdz 2014.gada 1.jūlijam, V.K. apņemas veikt ikmēneša % maksājumus, kas sastāda
6% gadā no nenomaksātās summas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.pantu, kā arī
saskaņā ar Finanšu/Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 19.marta atzinumu (prot.
Nr.6, §9), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Pagarināt atlikušās pamatsummas EUR 5968,95 (pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit
astoņi euro, 95 centi) (Ls 4195,00) samaksas termiņu līdz 2017.gada 31.augustam, sadalot
to pēc grafika pa mēnešiem, atliktajā periodā turpinot maksāt ikmēneša % maksājumus,
kas sastāda 6% gadā no nenomaksātās summas.
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot vienošanos par grozījumiem 2012.gada 2.februārī
noslēgtajā pirkuma līgumā un maksājuma grafikā.
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7.§
Par piedalīšanos projektā
„Elektromobīļu iegāde Siguldas novada pašvaldības vajadzībām” un finansējumu
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja vietniece I.Zālīte
Saskaņā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa
„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobīļu un to
uzlādes infrastruktūras ieviešanai”” nolikumu un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam Rīcības plāna
rīcību Nr. 103 „Elektrotransporta attīstība, elektromobīļu uzlādes staciju tīkla veidošana” un
saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas un kā arī saskaņā ar Finanšu/Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2014.gada 19.marta atzinumu (prot. Nr.6, §7), atklāti balsojot, ar 13 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders), pret – nav, atturas – 1
(M.Malcenieks), Dome nolemj:
1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā
„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobīļu
un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” ar projektu „Elektromobīļu iegāde Siguldas
novada pašvaldības vajadzībām”.
2. Projekta attiecināmās izmaksas ir 51 000 euro.
3. Siguldas novada Domes finansējums ir 14 004,60 euro jeb 27,46% no projekta
attiecināmajām izmaksām. Plānotais finansiālais atbalsts no Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta –36 995,40 euro jeb 72.54 % no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām.
4. Projekta „Elektromobīļu iegāde Siguldas novada pašvaldības vajadzībām” finansēšanai
nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanai paredzēt aizņēmumu Valsts kasē.
8.§
Par piedalīšanos projektā
„Elektromobīļu uzlādes infrastruktūras izveidošana Pils ielā 16, Siguldā” un finansējumu
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja vietniece I.Zālīte
Saskaņā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa
„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobīļu un to
uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikumu un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam Rīcības plāna
rīcību Nr. 103 „Elektrotransporta attīstība, elektromobīļu uzlādes staciju tīkla veidošana” un
saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas kā arī saskaņā ar Finanšu/Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2014.gada 19.marta atzinumu (prot. Nr.6, §8), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode,
M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā
„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobīļu
un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” ar projektu „Elektromobīļu uzlādes
infrastruktūras izveidošana Pils ielā 16, Siguldā”.
2. Projekta attiecināmās izmaksas ir 22 000 euro.
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3. Siguldas novada Domes finansējums ir 3300 euro jeb 15% no projekta attiecināmajām
izmaksām. Plānotais finansiālais atbalsts no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta –
18 700 euro jeb 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
4. Projekta „Elektromobīļu uzlādes infrastruktūras izveidošana Pils ielā 16, Siguldā”
finansēšanai nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanai paredzēt aizņēmumu Valsts kasē.
9.§
Par piedalīšanos projektā
„Elektromobīļu uzlādes infrastruktūras izveidošana Stacijas laukumā, Siguldā” un
finansējumu
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja vietniece I.Zālīte
Saskaņā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa
„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobīļu un to
uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikumu un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam Rīcības plāna
rīcību Nr. 103 „Elektrotransporta attīstība, elektromobīļu uzlādes staciju tīkla veidošana” un
saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas un kā arī saskaņā ar Finanšu/Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2014.gada 19.marta atzinumu (prot. Nr.6, §7), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā
„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobīļu
un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” ar projektu „Elektromobīļu uzlādes
infrastruktūras izveidošana Stacijas laukumā, Siguldā”.
2. Projekta attiecināmās izmaksas ir 20 500 euro.
3. Siguldas novada Domes finansējums ir 3075 euro jeb 15% no projekta attiecināmajām
izmaksām. Plānotais finansiālais atbalsts no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta –
17 425 euro jeb 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
4. Projekta „Elektromobīļu uzlādes infrastruktūras izveidošana Stacijas laukumā, Siguldā”
finansēšanai nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanai paredzēt aizņēmumu Valsts kasē.
10.§
Par piedalīšanos projektā
„Elektromobīļu uzlādes infrastruktūras izveidošana Svētku laukumā, Siguldā” un
finansējumu
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja vietniece I.Zālīte
Saskaņā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa
„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobīļu un to
uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikumu un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam Rīcības plāna
rīcību Nr.103 „Elektrotransporta attīstība, elektromobīļu uzlādes staciju tīkla veidošana” un
saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas un kā arī saskaņā ar Finanšu/Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2014.gada 19.marta atzinumu (prot. Nr.6, §6), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa,
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Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā
„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobīļu
un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” ar projektu „Elektromobīļu uzlādes
infrastruktūras izveidošana Svētku laukumā, Siguldā”.
2. Projekta attiecināmās izmaksas ir 20 500 euro.
3. Siguldas novada Domes finansējums ir 3075 euro jeb 15% no projekta attiecināmajām
izmaksām. Plānotais finansiālais atbalsts no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta –
17 425 euro jeb 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
4. Projekta „Elektromobīļu uzlādes infrastruktūras izveidošana Svētku laukumā, Siguldā”
finansēšanai nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanai paredzēt aizņēmumu Valsts kasē.
11.§
Par Administratīvās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Administratīvās pārvaldes vadītāja J.Dāvidniece
Lai nodrošinātu Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, saskaņā ar Siguldas novada Pašvaldības nolikumu, kas apstiprināts
2013.gada 13.jūnijā (prot. Nr.13, §2) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2. punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu/Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2014.gada 19.marta atzinumu (prot. Nr.6, §14), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts,
J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes Administratīvās pārvaldes nolikuma projektu.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos juridisko spēku zaudē „Siguldas novada Domes Kancelejas
nolikums”, kurš apstiprināts ar 27.01.2010. Siguldas novada Domes lēmumu (prot. Nr.2, §1).
12.§
Par Siguldas novada Domes 2014.gada 19.marta saistošo noteikumu
„Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes jurists A.Vecvanags
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas 19.punktu, 43.panta pirmās daļas
8.punktu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, un saskaņā ar Siguldas
novada Domes Finanšu/Attīstības, Tūrisma un Sporta komitejas 2014.gada 19.marta sēdes
atzinumu (prot. Nr.6, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle,
J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” projektu.
2. Atcelt Siguldas novada Domes 2013.gada 18.decembra lēmumu „Par 2013.gada
18.decembra Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” apstiprināšanu”.
13.§
Par grozījumiem nolikumā
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„Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu/Attīstības, Tūrisma un
Sporta komitejas 2014.gada 19.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, §13), kā arī saskaņā ar
Finanšu/Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 19.marta atzinumu (prot. Nr.6, §20),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2014.gada 27.janvāra nolikuma „Par atlīdzību
Siguldas novada pašvaldībā” 5.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
„5.Bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu mēnešalga
5.1. Bāriņtiesas priekšsēdētāja mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar šī nolikuma 6.punktu.
5.2. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas loceklim, kurš veic notariālās darbības,
tiek noteikta samaksa 7,63 euro stundā (75% no 10,17 euro/h):
5.2.1. par notariālo darbību veikšanu;
5.2.2. par sagatavošanos bāriņtiesas sēdēm samaksa līdz 8 stundām mēnesī;
5.2.3. par piedalīšanos katrā bāriņtiesas sēdē samaksa par 2 stundām;
5.2.4.maksimālais apmaksājamo stundu skaits mēnesī - 32 stundas.
5.3. Bāriņtiesas locekļiem (izņemot bāriņtiesas locekli, kurš veic notariālās darbības) tiek
noteikta samaksa 7,63 euro stundā (75% no 10,17 euro/h):
5.3.1. par sagatavošanos bāriņtiesas sēdēm samaksa par 8 stundām mēnesī;
5.3.2. par piedalīšanos katrā bāriņtiesas sēdē samaksa par 2 stundām;
5.3.3. maksimālais apmaksājamo stundu skaits mēnesī - 16 stundas.
5.4. Bāriņtiesas darba laika uzskaiti veic bāriņtiesas priekšsēdētājs.”
14.§
Par dalību Zivju fonda projektā
Ziņo: Darba, vides un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs A.Jakobsons
Siguldas novada teritorijā atrodas vairāki ezeri un ūdenskrātuves. Vislielākais no ezeriem ir
Jūdažu ezers, tam seko Umeru ezers, Matiņu ezers, Roķēnu ūdenskrātuve, kā arī novadam cauri
tekošā Gaujas upe. Tā kā visas šīs ūdenstilpnes atrodas tiešā apdzīvoto vietu tuvumā, tad tās
visas izjūt lielu antropogēno spiedienu. Tie ir gan makšķernieki visos gadalaikos, gan atpūtnieki
siltajā sezonā, kas ikdienā lielā skaitā atrodas pie (uz) ūdeņiem. Ar Siguldas novada Domes
saistošajiem noteikumiem Jūdažu ezerā atļauta arī ūdensmotociklu izmantošana vasaras periodā
par maksu. Lielākajās ūdenskrātuvēs pašvaldība regulāri papildina zivju krājumus. Piemēram,
2013.gada rudenī Jūdažu ezerā atbilstoši tā apsaimniekošanas plānam tika ielaisti 3000
paaudzētu līdaku mazuļi.
Lai kontrolētu, kā tiek ievēroti pašvaldības saistošie noteikumi, kā arī zivju aizsardzības
nodrošināšanai Siguldas novada Dome algo ezeru uzraugu. Pašreiz ezeru uzrauga rīcībā nav
nekāda speciāla aprīkojuma un inventāra. Viņš izmanto novecojušu personīgo laivu ar motoru,
kas bieži vispār neiedarbojas. Ezeru uzrauga darbības efektivitātes palielināšanai būtu
nepieciešams apgādāt viņu ar piemērotu laivu, dzinēju, piekabi laivas transportam, kvadraciklu
un nakts binokli. Tādejādi uzrauga darbības efektivitāte daudzkārt palielinātos gan sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā, gan maluzvejnieku apkarošanā.
Pašreiz Lauku atbalsta dienesta pakļautībā esošais Zivju fonds ir izsludinājis projektu
konkursu valsts atbalsta piešķiršanai: „Valsts atbalsts zivju resursu aizsardzības
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pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”.
Siguldas novada Domes Darba, vides un civilās aizsardzības nodaļa ir sagatavojusi
projekta pieteikumu, lai piedalītos konkursā minētā inventāra iegādei. Kopējā projekta summa ir
EUR 13 280,59 (trīspadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit EUR 59 centi). Domes
līdzfinansējums nav nepieciešams.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 2. un 3. punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu/Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2014.gada 19.marta atzinumu (prot. Nr.6, §12), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts,
J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Atbalstīt Siguldas novada Domes dalību Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā „Valsts
atbalsts zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”.
2. Uzdot Darba, vides un civilās aizsardzības nodaļas vadītājam Aivaram Jakobsonam iesniegt
projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā līdz 2014.gada 31.martam.
15.§
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pārreģistrāciju
Ziņo: Darba, vides un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs A.Jakobsons
1. Siguldas novada Dome ir saņēmusi un izskatījusi akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu
uzturētājs”, VRN40003356530, juridiskā adrese Rīga, Krustpils iela 4, 17.02.2014. iesniegumu
par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas pārreģistrāciju.
2. Izvērtējot Siguldas novada Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2.1. 2010.gada17.novembrī Siguldas novada Dome izsniedza akciju sabiedrībai „Latvijas
autoceļu uzturētājs” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.01/10.
2.2. 2014.gada 11.februārī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs nolēma mainīt firmas
nosaukumu no akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” uz Valsts akciju sabiedrību
“Latvijas autoceļu uzturētājs”. Pamats: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Funkciju
izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļas 11.02.2014.
lēmums Nr.6-12/16447/1.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 2011.gada
6.septembra Ministra kabineta noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 38.pantu, kā arī saskaņā ar
Finanšu/Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 19.marta atzinumu (prot. Nr.6, §11),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Pārreģistrēt bieži sastopamo izrakteņu ieguves atļauju Nr.01/10 no akciju sabiedrības
„Latvijas autoceļu uzturētājs” VRN40003356530, juridiskā adrese Rīga, Krustpils iela 4,
vārda uz Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs”, VRN40003356530,
juridiskā adrese Rīga, Krustpils iela 4, vārda.
2. Uzdot Darba, vides un civilās aizsardzības nodaļas vadītājam Aivaram Jakobsonam veikt
atļaujas pārreģistrāciju.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvās tiesas Rīgas
tiesu namā.
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Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17:05
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2014.gada 2.aprīlī plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2014.gada 2.aprīlī, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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