2014.gada 2.aprīlī

Siguldā

Nr.8

Sēdes darba kārtība:
1. Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem ar adresēm
Dzērveņu ielā 6, Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 2816; Dzērveņu ielā 9,
Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 0124; Dzērveņu ielā 11, Sigulda,
Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 0125.
2. Par zemes iznomāšanu.
3. Par zemes iznomāšanu.
4. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
5. Par pašvaldībai piekrītošās zemes ar nosaukumu „Grunduļi 4”, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, atsavināšanu.
6. Par Siguldas novada Domes 2013.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.56 „Par
speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada administratīvajā
teritorijā” precizēšanu.
7. Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2011.2017.gadam precizēšanu.
8. Par zemesgabala „Stacijas iela”, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
9. Par grozījumu Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta noteikumos „Siguldas
novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu.
10. Par grozījumiem Allažu pamatskolas nolikumā.
11. Par grozījumiem Allažu Sporta centra nolikumā.
12. Par piedalīšanos projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes
visiem jauniešiem”.
13. Par Domes lēmuma atcelšanu, dzīvokļa atpakaļpirkuma līguma slēgšanu un
vienošanās par ieķīlāšanas līguma laušanu.
14. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
15. Par iesniegumu.
16. Par grozījumiem nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
17. Par Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu - Dienas aprūpes
centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei un darbības
nodrošināšanai, Siguldas novadā.
18. Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.
19. Par naudas balvu piešķiršanu.
20. Par naudas balvu piešķiršanu.
21. Par naudas balvu piešķiršanu.
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Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Dainis Dukurs, Jānis Zilvers, Ilmārs Lipskis, Ņina Balode, Mārtiņš Zīverts,
Jānis Lazdāns, Ēriks Čoders, Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina, Guntars Zvejnieks,
Ināra Paegle, Māris Malcenieks
Nepiedalās deputāti: Indra Ozoliņa – darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes
vadītāja Jeļena Zarandija, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Juridiskās pārvaldes jurists Aldis
Vecvanags, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, datortīklu administrators Dzintars Strads,
Sociālā dienesta vadītāja Diāna Indzere, Personāla nodaļas vadītāja Ilze Kisila, Juridiskās
pārvaldes juriste Elīna Adlere, Teritorijas plānotāja Zane Gatere, Izglītības pārvaldes vadītāja
Maija Bruģe, Galvenā lauku attīstības speciāliste Ineta Eriksone
Piedalās: Preses pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”), Atsavināšanas un izsoles
komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs
Protokolē: Administratīvās pārvaldes vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:15
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt sēdes
darba kārtību ar 1(vienu) papildjautājumu – „Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinības raksta piešķiršanu Siguldas novada Kultūras centra bigbenda „Sigulda” vadītājam
Pēterim Golbergam”.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, 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 1 (vienu) papildjautājumu:
22. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma - Atzinības raksta piešķiršanu Siguldas
novada Kultūras centra bigbenda „Sigulda” vadītājam Pēterim Golbergam.
1.§
Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem ar adresēm
Dzērveņu ielā 6, Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 2816;
Dzērveņu ielā 9, Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 0124;
Dzērveņu ielā 11, Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 0125
Ziņo: Teritorijas plānotāja Z.Gatere
Izskatot SIA „DAMSIJAS” (juridiskā adrese: Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039
reģ.Nr.40003875540), iesniegto „Detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem Dzērveņu
ielā 6, kad.nr. 8015 002 2816; Dzērveņu ielā 9, kad.nr. 8015 002 0124; Dzērveņu ielā 11, kad.nr.
8015 002 0125, Siguldā, Siguldas novadā” (1 sējumā) un „PĀRSKATU par “Detālplānojuma
nekustamajiem īpašumiem Dzērveņu ielā 6, kad.nr. 8015 002 2816; Dzērveņu ielā 9, kad.nr.
8015 002 0124; Dzērveņu ielā 11, kad.nr. 8015 002 0125, Siguldā, Siguldas novadā”, izstrādes
procesu. KOPSAVILKUMS. (1 sējumā), saskaņā ar detālplānojuma izstrādes vadītājas
25.03.2014. atzinumu “Par detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem ar adresēm
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Dzērveņu ielā 6, Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 2816; Dzērveņu ielā 9, Sigulda,
Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 0124; Dzērveņu ielā 11, Sigulda, Siguldas novads, kad.nr.
8015 002 0125”, (pielikums Nr.1), pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma
29.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116. punktu, saskaņā
ar Attīstības un tūrisma komitejas sēdes 2014.gada 26.marta atzinumu (prot. Nr.2, §10), atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt „Detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem Dzērveņu ielā 6, kad.nr.
8015 002 2816; Dzērveņu ielā 9, kad.nr. 8015 002 0124; Dzērveņu ielā 11, kad.nr. 8015 002
0125, Siguldā, Siguldas novadā”.
2. Apstiprināt administratīvā līguma projektu par Detālplānojuma īstenošanas kārtību.
(Pielikums Nr.2).
3. Apstiprināt adresāciju detālplānojuma teritorijā esošajām ēkām un būvēm.
4. Lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu elektroniski nosūtīt Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.
5. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un
„Siguldas novada ziņas”, ievietot Siguldas novada mājas lapā www.sigulda.lv.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010).
2.§
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot I.G., (adrese), 2014.gada 3.marta iesniegumu, ar klāt pievienoto 03.03.2014.
Mantojuma apliecību (zvērināta notāre Inga Dreimane, reģistra Nr. 803) un 18.03.2014.
Papildinājumiem pie mantojuma apliecības (zvērināta notāre Inga Dreimane, reģistra Nr. 1067),
ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2011.gada 23.marta lēmumu „Par zemes nomas
līguma noslēgšanu”, protokols Nr. 6, §8, S.G. izbeigtas zemes lietošanas tiesības (ar
2010.gada 1.septembri) uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi ar nosaukumu „Annītes”,
Mores pag., Siguldas nov.., kadastra Nr. 4266 005 0026, kopējā platība 23,3 ha. Ar šīs
pašas sēdes lēmumu, S.G. iznomāta Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības ar nosaukumu „Annītes”, Mores pag., Siguldas nov., kad. apz. 4266 005 0026,
platība 11 ha un kad. apz. 4266 005 0027, platība 4,3 ha, uz 10 gadiem, nosakot nomas
maksu 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības. Līgums noslēgts 2013.gada 16.janvārī.
2. S.G. miris 04.03.2013. Ar 2013.gada 10.aprīli, I.G. uz vienu gadu (līdz mantojuma
apliecības saņemšanai) iznomātas Siguldas novada Domei piekrītošās zemes vienības
ar kad apz. 4266 005 0026, platība 11 ha un kad. apz. 4266 005 0027, platība 4,3 ha,
nosaukums „Annītes”, Mores pag., Siguldas novads, lauksaimniecības produkcijas
audzēšanai.
3. Saskaņā ar 03.03.2014. Mantojuma apliecību (zvērināta notāre Inga Dreimane,
reģistra Nr. 803) un 18.03.2014. Papildinājumiem pie mantojuma apliecības
(zvērināta notāre Inga Dreimane, reģistra Nr. 1067), I.G. ir apstiprināta mantojuma
tiesībās uz S.G. visu atstāto mantojumu-mājīpašumu ar nosaukumu „Annītes”, Mores
pagasts, Siguldas novads, kā arī tiesības uz Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās
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zemes ar kad. apz. 4266 005 0026, platība 11 ha un kad. apz. 4266 005 0027, platība
4,3 ha, nomu.
4. 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.
5. Saskaņā ar CL 382.pantu, mantojums ir kopība, kurā ietilpst visa kustamā un
nekustamā manta, kā arī citiem atdodamās tiesības un saistības, kas mirušam vai par
mirušu izsludinātam piederējušas viņa patiesās vai tiesiski pieņemamās nāves laikā,
bet 1519.pantā noteikts, ka no līguma izrietošās tiesības un saistības, ciktāl tās nav tīri
personiskas, pāriet uz līdzēju mantiniekiem un tiesību pēcniekiem, ja vien likumā nav
paredzēts noteikts izņēmums.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007., Civillikuma 382.un 1519.pantu, 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, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
26.03.2014. atzinumu (prot. Nr.2, §6), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns,
I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Ar 2014.gada 2.aprīli iznomāt I.G. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības ar kad. apz. 4266 005 0026, platība 11 ha un kad. apz. 4266 005 0027,
platība 4,3 ha, nosaukums „Annītes”, Mores pag., Siguldas novads, lauku sētas
uzturēšanai (nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Nomas termiņš 10 (desmit) gadi, nomas maksa- 0,5 % no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN.
3. Apstiprināt zemes nomas līguma projektu.
4. Ar 2014.gada 2.aprīli izbeigt 2013.gada 10.aprīļa Zemes nomas līgumu Nr. 793 ar
I.G.
3.§
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi M.V., (adrese), 2014.gada 17.marta iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes
nomas līgumu par Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes ar nosaukumu „Kalnairītes”,
Siguldas pag., Siguldas nov., kad.Nr.8094 005 0136, nomu, Dome konstatē:
1.

2.

Ar Siguldas novada Domes 2012.gada 26.septembra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un zemes piekritību” (prot. Nr.17, §7) M.V. izbeigtas zemes lietošanas
tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Kalnairītes”, Siguldas pag., Siguldas nov.,
kad. apz. 8094 005 0136, 7,1 ha platībā, nosakot, ka zeme ir piekrītoša Siguldas novada
pašvaldībai. Uz zemes atrodas M.V. piederošs mājīpašums.
Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, persona, kurai izbeidzas
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3.

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.
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 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 noteic, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā
nomnieks. Nomas līgumā par zemi, gada nomas maksa nosakāma 0,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā.

Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu, Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro 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, Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2014.gada 26.marta atzinumu (prot. Nr.2, §9), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
1. Ar 2014. gada 2. aprīli iznomāt M.V. zemes vienību ar nosaukumu „Kalnairītes”, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kad. apz. 8094 005 0136, kopējā platība 7,1 ha, lauku sētas uzturēšanai
(nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt zemes nomas termiņu 10 gadi un nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtība
gadā.
3. Apstiprināt zemes nomas līguma projektu ar M.V.
4.§
Par ceļa servitūta nodibināšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot A.B., (adrese), 2014.gada 10.marta iesniegumu ar lūgumu izveidot ceļa servitūtu
pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Roķēni”, Siguldas pag., Siguldas
nov., kad. Nr.. 8094 004 0437, lai atrisinātu piekļuvi pie viņam piederošā īpašuma ar nosaukumu
“Meža Kreiļi”, Siguldas pag., Siguldas nov., un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par autoceļiem” 6.¹ pantu, Civillikuma 1156. un
1232.pantu, Siguldas novada Domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 26.marta
atzinumu (prot. Nr.2, §8), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle,
J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar A.B. par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā ar
nosaukumu „Roķēni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8094 004 0437, par
labu nekustamam īpašumam ar nosaukumu „Meža Kreiļi“, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, kad. Nr. 8094 005 0082. Ceļa servitūta platums 4-6 m, garums 798 m, kopējā
platība 0,36 ha.
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu.
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3. Izdevumus par servitūta līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā sedz A.B.
5.§
Par pašvaldībai piekrītošās zemes ar nosaukumu „Grunduļi 4”, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot P.S., (adrese), 2014.gada 14.marta iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai
zemes daļu 0,215 ha apmērā no pašvaldībai piekrītošās zemes „Grunduļi 4”, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, par ko ir noslēgts zemes nomas līgums starp P.S. un Siguldas novada Domi,
Dome konstatē:
1.
Saskaņā ar Rīgas rajona Tiesas Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma datiem,
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Grunduļi 4”, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, kad. Nr. 8042 008 0121, nav nostiprinātas.
2.
Ar Allažu pagasta padomes 2008.gada 18.septembra lēmumu „Par pagasta padomei
pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes piekritību pašvaldībai ” (Nr. 52, 1&, punkts 1.1.6)
noteikts, ka zemes vienība ar kad. apz. 8042 008 0121, platība 2,5 ha, ir piekrītoša Allažu
pagasta padomei.
3.
Saskaņā 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” ( turpmāk Noteikumi, prot.Nr.20, §2) Grafisko daļu, nekustamā īpašuma
ar nosaukumu „Grunduļi 4”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, plānotā (atļautā) izmantošana ir
Lauku zemes (L), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir lauksaimnieciska,
mežsaimnieciska un amatnieciska darbība un viena lauku sēta (311.p.).
4.
Zemes vienība atrodas pie daudzdzīvokļu mājām ar adresēm „Grunduļi 1” un
„Grunduļi 2”, kurās dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likuma „Par lauksaimniecības uzņēmumu
un zvejnieku kolhozu privatizāciju”. Zemes vienība iznomāta šo māju dzīvokļu īpašniekiem
palīgsaimniecības vajadzībām.
5.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pants otrās daļas 5.punktu, zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura
1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi
saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes
īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja šī zeme piešķirta
pašvaldībai personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu
Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam un saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu
to paredzēts izmantot tikai šīm vajadzībām.
6.
Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 17 punktu, dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt
par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
7.
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 26.marta atzinumu nav atbalstījusi
iesniegumu par atsavināšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām, 21.panta
pirmās daļas 17 punktu, likuma „ Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pants otrās daļas 5.punktu, Allažu pagasta padomes 2008.gada
18.septembra lēmumu „Par pagasta padomei pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes piekritību
pašvaldībai ” (Nr. 52, 1&, punkts 1.1.6), Siguldas novada Domes Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2014.gada 26.marta atzinumu (prot. Nr.2, §7), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, Ņ.Balode,
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M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Noraidīt priekšlikumu par zemes vienības daļas 0,215 ha platībā, ar nosaukumu „Grunduļi 4”,
Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8042 008 0121, kopējā platība 2,5 ha,
nodošanu atsavināšanai.
6.§
Par Siguldas novada Domes 2013.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.56
„Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā”
precizēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Vadoties pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada
18.decembra Nr.18-6/605 „Par saistošajiem noteikumiem” norādītajiem iebildumiem un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28.pantu, un saskaņā ar Siguldas novada Finanšu komitejas 2014.gada 2.aprīļa atzinumu (prot.
Nr.7, §1), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers,
Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Precizēt Siguldas novada Domes 2013.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.56 „Par
speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā”
(turpmāk - noteikumi), izdarot šādus grozījumus:
1.1.
svītrot noteikumu 9.punktā vārdus „un nepieciešamības gadījumā, pēc
noteikuma 9.punktā noteiktās papildus informācijas saņemšanas”;
1.2.
noteikumu 15.punktā ciparu un vārdu „16.punktā” aizstāt ar ciparu un vārdu
„14.punktā”.
2. Lēmumu zināšanai nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
7.§
Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2011.-2017.gadam
precizēšanu
Ziņo: Galvenā lauku attīstības speciāliste I.Eriksone
Ar 2011.gada 23.marta lēmumu „Par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu
Siguldas novadā 2011.-2017.gadam” (prot. Nr.6, §44) apstiprināts Latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu plāns Siguldas novadā 2011.-2017.gadam.
Saskaņā ar 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.559 „Invazīvo augu
sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības ierobežošanas noteikumi” 16.punktu – pašvaldība reizi
gadā pārskata plānu un, ja nepieciešams, precizē to, un publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,
invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas plāna izstrādes ekspertu grupa ir sagatavojusi
precizējumus Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānā Siguldas novadā 2011.2017.gadam, balstoties uz Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts
informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē reģistrētiem iesniegumiem,
2013.gadā ar latvāni invadēto zemes platību novērtējumu, kuros zemes īpašnieki vai tiesiskie
valdītāji neveica latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus ekspertu grupas noteiktā latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu plāna programmas ietvaros.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Augu aizsardzības
likuma 18.1 panta 6.daļu, 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.559 „Invazīvo
augu sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības ierobežošanas noteikumi” 16.punktu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 26.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.2, §1), Finanšu
komitejas 2014.gada 2.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.7, §5), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, Ņ.Balode,
M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2011.gada 23.marta lēmuma „Par latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumu plānu Siguldas novadā 2011.-2017.gadam” (prot. Nr.6, §44) pielikumā „Latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu plāns Siguldas novadā 2011.-2017.gadam”:
1.1. papildināt pielikuma IV. sadaļu ar punktiem no 41 līdz 52 un izteikt šādā redakcijā:
„41. 80940030154, Ancīšu dīķis, Siguldas pagasts, 01.01.2014.-31.12.2014., M, 0.0100,
42. 80940040842, Saulrītu iela 3, Peltes, Siguldas pagasts, 20.04.2014.-31.08.2014., K, 0.2090,
43. 80940040839, Saulrītu iela 9, Peltes, Siguldas pagasts, 20.04.2014.-31.08.2014., K, 0.1340,
44. 80940040832, Saulrītu iela 14, Peltes, Siguldas pagasts, 20.04.2014.-31.08.2014., K, 0.1450,
45. 80150031852, Strēlnieku iela 48, Sigulda, 20.04.2014.-31.08.2014., K, 0.1968,
46. 80940040101, Kristas, Siguldas pagasts, 20.04.2014.-31.08.2014., K, 4.4000,
47. 80150040109, Vidzemes šoseja 8, Sigulda, 20.04.2014.-31.08.2014., K, 0.2017,
48. 80940040096, Ķirši, Siguldas pagasts, 20.04.2014.-31.08.2014., K, 1.3000,
49. 80940030169, Krišjāņi, Siguldas pagasts, 20.04.2014.-31.08.2014., K, 0.6700,
50. 80940030150, Krišjāņi, Siguldas pagasts, 20.04.2014.-31.08.2014., K, 10.5000,
51. 80940030153, Krišjāņi, Siguldas pagasts, 20.04.2014.-31.08.2014., K, 1.3400,
52. 80940040966, Helmaņa iela 2, Siguldas pagasts, 20.04.2014.-31.08.2014, K, 0.0700”.
1.2. papildināt pielikuma V. sadaļu ar punktu 41 un izteikt šādā redakcijā:
„41. 80940030154, Ancīšu dīķis, Siguldas pagasts, 01.01.2014.-31.12.2014., M, 0.0100”.
1.3. papildināt pielikuma VI. sadaļu ar punktu 38 un izteikt šādā redakcijā:
„38. 80940030154, Ancīšu dīķis, Siguldas pagasts, 01.01.2014.-31.12.2014., M, 0.0100”.
1.4 aizstāt pielikuma VIII. sadaļas 2.punktā vārdus „kas veikta līdz 15.augustam” ar vārdiem
„kas veikta līdz 31.jūlijam”.
2. Publicēt paziņojumu par grozījumiem Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānā
Siguldas novadā 2011.-2017.gadam izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
8.§
Par zemesgabala „Stacijas iela”, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes 2014.gada 5.marta lēmumu (prot. Nr.6, §13) „Par
pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanu” un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2007.gada 30.oktobra noteikumu MK Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19. punktu, Siguldas novada Domes 2014.
gada 19.marta Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.6, §17), Siguldas novada Domes 2014.gada
27. marta pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas lēmumu (prot. Nr.3, §1),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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1. Apstiprināt Siguldas novada Domei piederošā zemesgabala „Stacijas iela” Siguldā, Siguldas
novadā, kad. apz. 8015 003 0141, daļas 1905 m² platībā, nomas tiesību izsoles noteikumu
projektu.
2. Izteikt Siguldas novada Domes 2014. gada 5. marta lēmuma (prot. Nr.6, §13) „Par pašvaldībai
piederošās zemes iznomāšanu” 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Nodot izsolē nomas tiesības uz daļu no nekustamā ar nosaukumu „Stacijas iela”, Sigulda,
Siguldas novads, kad. apz. 8015 003 0141, platība 1905m2, uz desmit gadiem, ar apbūves
tiesībām, publiski pieejamas bezmaksas autostāvvietas būvniecībai.
3. Atcelt Siguldas novada Domes 2014. gada 5. marta lēmuma (prot. Nr.6, §13) „Par pašvaldībai
piederošās zemes iznomāšanu” 2. punktu.
4. Uzdot Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijai veikt
izsoles procedūru.
9.§
Par grozījumu Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta noteikumos „Siguldas novada
pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Grobiņa
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, un Izglītības un
kultūras komitejas 2014.gada 2.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.7, §2), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta noteikumos „Siguldas novada
pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi) šādus
grozījumus:
1.1.
izteikt noteikumu 1.1.punktu šādā redakcijā: „Siguldas novada pašvaldības
autobusos tiek pārvadāti Siguldas novada skolu audzēkņi un Siguldas novada
iedzīvotāji (turpmāk – pasažieri), uzrādot, saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskā
transportā”, izsniegto karti braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai (turpmāk –
karte)”;
1.2.
noteikumu 3.punktā vārdus „Mores pagasta administrācijas” aizstāt ar vārdiem
„Mores pagasta pārvaldes”;
1.3.
noteikumu pielikuma Nr.1 7.punktā vārdus „kas izmanto ID kartes”, aizstāt ar
vārdiem „kas izmanto karti”;
2. Par lēmuma izpildi atbildīgo noteikti Izglītības pārvaldes vadītāju M.Bruģi.
10.§
Par grozījumiem Allažu pamatskolas nolikumā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, 22.panta pirmo daļu un Izglītības un kultūras
komitejas 2014.gada 19.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, §2), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, Ņ.Balode,
M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
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1. Izdarīt Siguldas novada Domes 2013.gada 18.decembrī apstiprinātajā nolikumā „Allažu
pamatskolas nolikums” (turpmāk – nolikums) grozījumus, izskatot nolikuma 28.punktu
šādā redakcijā: „28. Sporta centra darbiniekus darbā pieņem un no darba atbrīvo Sporta
centra vadītājs”.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgo noteikt Izglītības pārvaldes vadītāju M.Bruģi.
11.§
____________Par grozījumiem Allažu Sporta centra nolikumā___________
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, 22.panta pirmo daļu un Izglītības un kultūras
komitejas 2014.gada 19.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.6, §3), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, Ņ.Balode,
M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Izdarīt Siguldas novada Domes 2013.gada 18.decembra nolikumā „Allažu Sporta centra
nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:
1.1. izteikt nolikuma 12.punktu šādā redakcijā: „12. Allažu pamatskolas direktors ir
atbildīgs par Sporta centra darba organizāciju kopumā.”;
1.2. izteikt nolikuma 13.punktu šādā redakcijā: „13. Sporta centra darbiniekus pieņem
darbā un atbrīvo no darba, un nosaka darbinieku tiešos pienākumus Sporta centra
vadītājs.”;
1.3. izteikt nolikuma 14.punktu šādā redakcijā: „14.Darbinieku amatu sarakstu sagatavo
Sporta centra vadītājs un apstiprina Siguldas novada Dome.”;
1.4. izteikt nolikuma 16.7.punktu šādā redakcijā: „16.7.izstrādā darbības plānu un budžeta
projektu kārtējam gadam, ko saskaņo ar Allažu pamatskolas direktoru un seko to
izpildei.”
2. Par lēmuma izpildi atbildīgo noteikt Izglītības pārvaldes vadītāju M.Bruģi.
12.§
Par piedalīšanos projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Siguldas novada Jaunrades centra Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis” ir sagatavojis
pieteikumu dalībai projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”, kuru organizē
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam
ietvaros. Projekta 1.4.apakšsadaļa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās
ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” paredz īstenot neformālās
mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās
kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu.
Projekta mērķis ir veicināt jauniešu interesi par nākotnes tehniskajām profesijām, tādējādi aicinot
jauniešus veidot jaunas neformālo jauniešu iniciatīvu grupas Siguldas novadā, kā arī popularizēt
tehnisko zinātni jauniešu vidū. Projekta izmaksas EUR 4400,00 pilnībā sedz Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra, piešķirot priekšfinansējumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, 21.panta ievaddaļu, kā arī saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas
2014.gada 2.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.7, §3) un Finanšu komitejas 2014.gada 2.aprīļa
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sēdes atzinumu (prot. Nr.7, §8), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns,
I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt Siguldas novada Jaunrades centra Jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis”
piedalīšanos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā projektu
konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot
neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”.
13.§
Par Domes lēmuma atcelšanu, dzīvokļa atpakaļpirkuma līguma slēgšanu un vienošanās
par ieķīlāšanas līguma laušanu
Ziņo: deputāts, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis Ē.Čoders
Izskatīts D.B., (adrese), 2014.gada 4.februāra iesniegums ar lūgumu atcelt Siguldas novada
domes 2006.gada 28. augusta lēmumu „Par Dzīvokļa pirkuma līguma un ķīlas līguma slēgšanu
ar D.B.” (prot. Nr.17, §9) un 2007.gada 1.augustā noslēgto „Pirkuma līgumu” un 2007.gada
1.augustā noslēgto „Līgums par privatizācijas objekta ieķīlāšanu” starp Siguldas novada Domes
Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju un D.B.
Dome konstatē:
1. 2006.gada 17.augustā saņemts D.B. Privatizācijas pieteikums par dzīvokļa (..) Pils ielā
19, Siguldā, (turpmāk privatizācijas objekts) ar atlikto maksājumu. 2006.gada 28.augustā
Siguldas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa pirkuma līguma un ķīlas līguma
slēgšanu ar D.B.” (prot. Nr.17, §9).
2. 2007.gada 24.jūlijā D.B. veic daļēju sertifikātu maksājumu par dzīvokļa privatizāciju –
22.69 sertifikātus jeb 635,32 Ls, tajā skaitā – 17.43 jeb 488,04 Ls (30% no pirkuma
maksas), 5.05 jeb 141,4 Ls (par privatizācijas tehnisko izpildi).
3. 2007.gada 1.augustā tiek noslēgts Pirkuma līgums un Līgums par privatizācijas objekta
ieķīlāšanu.
4. 2007.gada 18.oktobrī D.B. veic daļēju sertifikātu maksājumu par dzīvokļa privatizāciju –
8.14 sertifikātus jeb 227,92 Ls.
5. 2011.gada 22.novembrī saņemts D.B. iesniegums ar lūgumu pagarināt sertifikātu
nomaksas termiņu par 2 gadiem.
6. D.B. pēc termiņa pagarināšanas nav veikusi maksājumus un līdz šim brīdim par
privatizācijas objektu nav norēķinājusies pilnā apmērā.
7. D.B. 2014. gada 2.februāra iesniegumā lūdz atcelt 2006. gada 28. augusta lēmumu „Par
Dzīvokļa pirkuma līguma un ķīlas līguma slēgšanu ar D.B.” (prot. Nr.17, §9) un lauzt
2007.gada 1.augustā Pirkuma līgumu un 2007.gada 1.augusta Līgumu par privatizācijas
objekta ieķīlāšanu.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz
likumu „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 46.pantu, kā arī Ministru
kabineta noteikumu Nr.487 „Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas
objektiem” 32.1. un 33.punktu, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2014.gada 27.februāra
lēmumu (prot. Nr.1 p.1), Finanšu un Attīstības, sporta un tūrisma komitejas 2014.gada 19.marta
lēmumu (prot. Nr.6, §15), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, 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 2006.gada 28. augusta lēmumu „Par Dzīvokļa pirkuma
līguma un ķīlas līguma slēgšanu ar D.B.” (protokols Nr.17, §9).
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2. Noslēgt atpakaļpirkuma līgumu par 2007.gada 1.augustā pārdoto dzīvokļa īpašumu
(..) Pils ielā 19, Siguldā, ar atlikto maksājumu starp Siguldas novada Domes
Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju un D.B.
3. Noslēgt vienošanos par 2007.gada 1.augusta Līgumu par privatizācijas objekta
dzīvokļa (..) Pils ielā 19, Siguldā, ieķīlāšanu, laušanu starp Siguldas novada Domes
Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju un D.B.
4. Lūgt Hipotēku banku atjaunot D.B. dzēstos 25,78 sertifikātus jeb Ls 721,84 un
pārskaitīt uz D.B. sertifikātu kontu.
14.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis, deputāts Ē.Čoders
1. Izskatīja K.A., (adrese), LV – 2150, 2014.gada 5.marta iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Leona
Paegles ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Leona Paegles iela 4A
Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, K.A.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2012.gada 26.jūlijā ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-1, kadastra numurs 8015 900 1451.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, ar kopējo platību 0,1289 ha.
3. K.A. 2014.gada 5.marta ir veicis maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmo, otro un sesto daļu, Siguldas novada Domes 2014.gada 8.janvāra lēmumu „Par zemes
gabala Leona Paegles ielā 4A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokola Nr.1, §12), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2014.gada 25.marta lēmumu (protokols Nr.2, §1), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2014.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr.2, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar K.A. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
2. Izskatīja L.V., (adrese), LV – 2150, 2014.gada 4.marta iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Leona
Paegles ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Leona Paegles iela 4A
Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, L.V.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2000.gada 16.martā ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-3, kadastra numurs 8015 900 0100.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, ar kopējo platību 0,1289 ha.
3. L.V. 2014.gada 4.marta ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmo, otro un sesto daļu, Siguldas novada Domes 2014.gada 8.janvāra lēmumu „Par zemes
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gabala Leona Paegles ielā 4A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokola Nr.1, §12), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2014.gada 25.marta lēmumu (protokols Nr.2, §2), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2014.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr.2, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar L.V. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A, Siguldā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
3. Izskatīja A.M., (adrese), 2014.gada 19.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Leona
Paegles ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Leona Paegles iela 4A
Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā,
A.M. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2011.gada 23.novembrī ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-4, kadastra numurs 8015 900
0932.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, ar kopējo platību 0,1289 ha.
3. A.M. 2014.gada 19.februrī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmo, otro un sesto daļu, Siguldas novada Domes 2014.gada 8.janvāra lēmumu „Par zemes
gabala Leona Paegles ielā 4A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokola Nr.1, §12), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2014.gada 25.marta lēmumu (protokols Nr.2, §3), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2014.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr.2, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.M. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
4. Izskatīja S.S., (adrese), 2014.gada 24.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Leona Paegles
ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, S.S.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2010.gada 28.septembrī ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-14, kadastra numurs 8015 900
1455.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, ar kopējo platību 0,1289 ha.
3. S.S. 2014.gada 24.februrī 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” 84.panta
pirmo, otro un sesto daļu, Siguldas novada Domes 2014.gada 8.janvāra lēmumu „Par zemes
gabala Leona Paegles ielā 4A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokola Nr.1, §12), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2014.gada 25.marta lēmumu (protokols Nr.2, §4), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2014.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr.2, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar S.S. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
5. Izskatīja G.A., (adrese), 2014.gada 25.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Leona Paegles
ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā,
G.A. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2007.gada 25.jūlijā ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-15, kadastra numurs 8015 900
1456.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, ar kopējo platību 0,1289 ha.
3. G.A. 2014.gada 25.februrī ir veicis maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmo, otro un sesto daļu, Siguldas novada Domes 2014.gada 8.janvāra lēmumu „Par zemes
gabala Leona Paegles ielā 4A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokola Nr.1, §12), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2014.gada 25.marta lēmumu (protokols Nr.2, §5), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2014.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr.2, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar G.A. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
6. Izskatīja I.B., (adrese), 2014.gada 4.marta iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Leona Paegles
ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, I.B.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1999.gada 10.jūnijā ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-21, kadastra numurs 8015 900 1460.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, ar kopējo platību 0,1289 ha.
3. I.B. 2014.gada 4.martā ir veicis 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” 84.panta
pirmo, otro un sesto daļu, Siguldas novada Domes 2014.gada 8.janvāra lēmumu „Par zemes
gabala Leona Paegles ielā 4A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokola Nr.1, §12), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2014.gada 25.marta lēmumu (protokols Nr.2, §6), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2014.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr.2, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar I.B. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
7. Izskatīja A.A., (adrese), 2014.gada 3.marta iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Leona Paegles ielā
4, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, A.A.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1998.gada 30.jūlijā ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-23, kadastra numurs 8015 900 1462.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, ar kopējo platību 0,1289 ha.
3. A.A. 2014.gada 19.februārī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas
ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmo, otro un sesto daļu, Siguldas novada Domes 2014.gada 8.janvāra lēmumu „Par zemes
gabala Leona Paegles ielā 4A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokola Nr.1, §12), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2014.gada 25.marta lēmumu (protokols Nr.2, §7), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2014.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr.2, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.A. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
8. Izskatīja A.Š., (adrese), 2014.gada 24.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Leona Paegles
ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, A.Š.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2011.gada 27.oktobrī ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-29, kadastra numurs 8015 900 0752.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, ar kopējo platību 0,1289 ha.
3. A.Š. 2014.gada 24.februārī ir veicis 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” 84.panta
pirmo, otro un sesto daļu, Siguldas novada Domes 2014.gada 8.janvāra lēmumu „Par zemes
gabala Leona Paegles ielā 4A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokola Nr.1, §12), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2014.gada 25.marta lēmumu (protokols Nr.2, §8), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2014.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr.2, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.Š. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A, Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
9. Izskatīja L.K., (adrese), 2014.gada 4.marta iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Leona Paegles ielā
4, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, L.K.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2006.gada 14.martā ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-30, kadastra numurs 8015 900 2342.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, ar kopējo platību 0,1289 ha.
3. L.K. 2014.gada 25.februārī ir veicis maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmo, otro un sesto daļu, Siguldas novada Domes 2014.gada 8.janvāra lēmumu „Par zemes
gabala Leona Paegles ielā 4A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokola Nr.1, §12), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2014.gada 25.marta lēmumu (protokols Nr.2, §9), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2014.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr.2, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar L.K. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A, Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
10. Izskatīja I.H., (adrese), 2014.gada 4.marta iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Leona Paegles ielā
4, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, I.H.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1997.gada 16.oktobrī ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-49, kadastra numurs 8015 900 1475.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, ar kopējo platību 0,1289 ha.
3. I.H. 2014.gada 4.martā ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmo, otro un sesto daļu, Siguldas novada Domes 2014.gada 8.janvāra lēmumu „Par zemes
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gabala Leona Paegles ielā 4A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokola Nr.1, §12), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2014.gada 25.marta lēmumu (protokols Nr.2, §10), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2014.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr.2, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar I.H. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
11. Izskatīja V.M., (adrese), 2014.gada 26.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Leona
Paegles ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Leona Paegles iela 4A
Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā,
V.M. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2010.gada 30.augustā ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-37, kadastra numurs 8015 900
1469.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, ar kopējo platību 0,1289 ha.
3. V.M. 2014.gada 26.februārī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas
ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmo, otro un sesto daļu, Siguldas novada Domes 2014.gada 8.janvāra lēmumu „Par zemes
gabala Leona Paegles ielā 4A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokola Nr.1, §12), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2014.gada 25.marta lēmumu (protokols Nr.2, §11), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2014.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr.2, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar V.M. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
12. Izskatīja M.M., (adrese), 2014.gada 5.marta iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Leona Paegles
ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, M.M. pieder
uz īpašuma tiesību pamata, kas 2000. gada 1. decembrī ir nostiprinātas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-51, kadastra numurs 8015 900 0755.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra numurs 8015 002 3163, ar kopējo platību 0,1289 ha.
3. M.M. 2014.gada 5.martā ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmo, otro un sesto daļu, Siguldas novada Domes 2014.gada 8.janvāra lēmumu „Par zemes
gabala Leona Paegles ielā 4A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokola Nr.1, §12), Dzīvojamo māju
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privatizācijas komisijas 2014.gada 25.marta lēmumu (protokols Nr.2, §12), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2014.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr.2, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar M.M. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
13. Izskatīja K.D., (adrese), 2014.gada 21.marta iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Leona Paegles
ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, K.D.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2007. gada 13. jūlijā ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-54, kadastra numurs 8015 900 0076.
Iesniegumam pievienota 2011.gada 1.marta Laulības apliecība LV BA 0036279, ar
kuru apliecināts, ka K.B. uzvārds pēc laulībām – D.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8015 002 3163, ar kopējo platību 0,1289 ha.
3. K.D. 2014.gada 20.martā ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmo, otro un sesto daļu, Siguldas novada Domes 2014.gada 8.janvāra lēmumu „Par zemes
gabala Leona Paegles ielā 4A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokola Nr.1, §12), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2014.gada 25.marta lēmumu (protokols Nr.2, §13), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2014.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr.2, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar K.D. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
15.§
Par iesniegumu
Ziņo: Būvvaldes vadītāja R. Bete
Izskatot nodibinājuma „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra”, reģ’. Nr.
40008151059, juridiskā adrese „Austrumi”, Allažu pagasts, Siguldas novads, būvniecības
iesniegumu par „Austrumu” krīzes centra paplašināšanu „Austrumi”, Allažu pagasts, veicot
jaunas ēkas būvniecību krīzes centra vajadzībām, Dome konstatē:
1. 2010.gada 14.janvārī starp Siguldas novada Domi un nodibinājuma „Allažu bērnu un ģimenes
atbalsta centra”, reģ. Nr. 40008151059, juridiskā adrese „Austrumi”, Allažu pagasts, Siguldas
novads, noslēgts zemes „Austrumi”, Allažu pagasts kadastra Nr. 8042 004 0222 un ēkas ar
platību 303 kv.m. ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0222 001, Nomas līgums.
2. Saskaņā ar Nomas līguma 3.3. punktu, nomnieks ir tiesīgs veikt nepieciešamās pārbūves,
kosmētisko remontu, kas ir saskaņots ar iznomātāju, bet nomniekam nav paredzētas tiesības veikt
jaunu būvniecību.
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3. Saskaņā ar Būvniecības likuma 3. panta pirmo daļu, zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve
tiek veikta saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas
nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves
noteikumiem un, noslēdzot līgumu, apbūve ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku (ja apbūvi
neveic zemes gabala īpašnieks).
4. Saskaņā ar 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada
teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” (prot.Nr.20, §2) Grafisko daļu, nekustamā īpašuma ar adresi „Austrumi”, Allažu
pagasts, Siguldas novads plānotā (atļautā) izmantošana ir Publiskās apbūves teritorija (P).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 2.punktu, Būvniecības
likuma 3. panta pirmo daļu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 26.marta
lēmumu (prot. Nr.2, §12), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle,
J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt nodibinājuma „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra”, reģ. Nr. 40008151059,
juridiskā adrese „Austrumi”, Allažu pagasts, Siguldas novads, būvniecības ieceri par
„Austrumu” krīzes centra paplašināšanu, izbūvējot jaunu ēku krīzes centra vajadzībām.
2. Uzdot Zemes nodaļai sagatavot zemes nomas līguma izmaiņas ar nodibinājumu „Allažu bērnu
un ģimenes atbalsta centra”, reģ. Nr. 40008151059, juridiskā adrese „Austrumi”, Allažu pagasts,
Siguldas novads.
16.§
Par grozījumiem nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 12. un 13.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 14.panta divpadsmito daļu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2014.gada 2.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.7, § 9), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, Ņ.Balode,
M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – 1 (Ē.Čoders),
Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2014.gada 27.janvāra nolikuma „Par atlīdzību
Siguldas novada pašvaldībā”:
1. Papildināt nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” 4.2.punktu ar vārdu
„sekretārēm” un izteikt to šādā redakcijā:
„4.2. Komisiju priekšsēdētājiem, locekļiem un sekretārēm par savu pienākumu pildīšanu tiek
noteikta samaksa 7,63 euro stundā (75% no 10,17 euro/h):
2. Papildināt nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” 4.2.4. punktu šādā redakcijā:
„4.2.4. Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoļu komisijas sekretārei:
4.2.4.1. par komisijas sēžu un izsoļu protokolēšanu, sēžu un izsoļu procesa organizēšanu tiek
noteikta samaksa par 6 stundām mēnesī;
4.2.4.2. par izsoļu noteikumu, lēmumu projektu un līgumu sagatavošanu tiek noteikta samaksa
par 12 stundām mēnesī.
3. Grozīt nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” 7.2.punktu un izteikt to šādā
redakcijā:
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„7.2. Nodrošinot kompetentāko amatpersonu (darbinieku), izņemot fiziskā darba veicējus,
motivēšanu un ņemot vērā konkrētās amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās
institūcijas mērķu sasniegšanā, var tikt noteikta piemaksa, nepārsniedzot 30% no amatpersonas
(darbinieka) mēnešalgas:”
4. Papildināt nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” 7.2.1.punktu aiz vārda
„intensitāti” ar vārdiem „noteiktā termiņā”.
5. Papildināt nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” ar 7.2.1.¹ punktu šādā
redakcijā:
7.2.1.¹ 30% no amatpersonas (darbinieka) mēnešalgas vienu reizi gadā, ņemot vērā:
7.2.1.1.¹ profesionālo pieredzi (vismaz 5 gadi);
7.2.1.2.¹ nodarbinātības ilgumu pašvaldībā (vismaz 3 gadi);
7.2.1.3.¹ augstu darba izpildes rezultātu novērtējumu (līmeņi „Izcili” vai ”Ļoti labi”) pēdējos
divos novērtēšanas periodos.
4. Grozīt nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” 7.2.2. punktu un izteikt to šādā
redakcijā:
„7.2.2. Punktā 7.2.1. noteikto piemaksu pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu
ne retāk kā reizi gadā.”
17.§
Par Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu - Dienas aprūpes centra
personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei un darbības nodrošināšanai, Siguldas
novadā
Ziņo: deputāte, Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības „Cerību spārni”, valdes priekšsēdētāja
E.Viļķina
Izskatījusi Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības „Cerību spārni”, reģistrācijas
numurs 40008078885, valdes priekšsēdētājas E.Viļķinas iesniegumu, kas Siguldas novada Domē
saņemts un reģistrēts 2014.gada 3.februārī ar numuru 1.39./245, lūdzot atbalstīt un piešķirt
finansējumu no Siguldas novada Domes (pašvaldības) budžeta Dienas aprūpes centra
pieaugušajām personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidošanas un uzturēšanas izdevumu
segšanai Siguldas novadā, Dome konstatē:
[1] Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības „Cerību spārni”, 2005.gada 19.septembrī Biedrību
un nodibinājumu reģistrā ar numuru 40008078885, 2005.gada 15.augusta Statūtu (prot. Nr.3)
2.1.1.apakšpunkts noteic, ka biedrības darbības pamatmērķis aizstāvēt ģimeņu, kurās ir bērni un
jaunieši ar invaliditāti, tiesības un likumīgās intereses, kā arī ievērot un pildīt citus Biedrības
Statūtos izvirzītos mērķus un uzdevumus.
[2] Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības „Cerību spārni”, (turpmāk - Biedrība) valdes
priekšsēdētāja paskaidro, ka Siguldas novada administratīvajā teritorijā savu dzīvesvietu ir
deklarējusi 1088 persona ar invaliditāti, tostarp arī personas, kurām noteikta invaliditāte ar
garīga rakstura traucējumiem.
[2.1] Personu skaits, kurām noteikta invaliditāte ar garīga rakstura traucējumiem Siguldas
novada administratīvajā teritorijā nav apzināts, taču Biedrībā ir vērsušies vairāku pilngadīgu
personu ar invaliditāti aizgādņi, lūdzot nodrošināt pilngadīgajām personām ar garīga rakstura
traucējumiem Dienas centra pakalpojumus (turpmāk –Dienas centrs).
[2.2] Biedrības valdes priekšsēdētāja uzsvēra, ka viņas ieskatā Siguldas novadā pastāv
pieprasījums pēc sociālā pakalpojuma nodrošināšanas pilngadīgajām personām, kurām noteikta
invaliditāte sakarā ar garīga rakstura traucējumiem.
[2.3] Lai gan Siguldas novada administratīvajā teritorijā ir biedrībās, kas sniedz iepriekšminētos
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pakalpojumus pilngadīgajām personām ar garīga rakstura traucējumiem, tomēr pieprasījums pēc
iepriekšminēto pakalpojumu saņemšanas Siguldas novadā nav mazinājies, uzskata Biedrības
valdes priekšsēdētāja.
[2.4] Biedrības valdes priekšsēdētājas ieskatā, lai līdzsvarotu un pilnībā apmierinātu Siguldas
novada iedzīvotāju pieprasījumu pēc sociālā pakalpojuma pilngadīgajām personām, kurām
noteikta invaliditāte sakarā ar garīga rakstura traucējumiem, Siguldas novadā ir nepieciešams
izveidot specializētu Dienas centru, lūdzot Siguldas novada pašvaldībai piešķirt līdzfinansējumu,
Dienas centra izveidei un turpmākās darbības nodrošināšanai – Dienas centra dibināšanas gadā
un turpmākās darbības gados, līdz Dienas aprūpes centra darbības finansēšana tiks pilnībā
finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Dienas centra kopējās plānotās izmaksas vienam gadam sastāda 56914,80 euro. 2014.gadā
nepieciešamais finansējums sastāda 6640,06 euro (Nepieciešamā finansējuma aprēķinu skatīt
Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības „Cerību spārni” budžeta tāmi Dienas aprūpes centram
gadam – pielikums Nr. 1 )
[3] Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta trešajā daļā noteikts, ka valsts
piedalās personām ar garīga rakstura traucējumiem paredzēto dienas centru finansēšanā un
atbilstoši ikgadējā valsts budžeta likumā piešķirtajām apropriācijām atbalsta, un finansē citas
programmas jaunu sociālo pakalpojumu veidu attīstīšanai pašvaldībās.
Savukārt, šā likuma 13.panta ceturtā daļa paredz, ka attiecīgā likuma 13.panta trešajā daļā minēto
dienas centru izveidošanas un uzturēšanas izdevumi tiek finansēti no valsts budžeta: centru
izveidošanas gadā — 80 procentu, darbības pirmajā gadā — 60 procentu, otrajā gadā — 40
procentu, trešajā gadā — 20 procentu apmērā. Kritērijus dienas centru izveidošanas un
uzturēšanas izdevumu noteikšanai, kā arī valsts līdzfinansējuma piešķiršanas un līdzfinansēšanas
kārtību nosaka Ministru kabinets. Turpmākajos gados šie izdevumi 100 procentu apmērā tiek
segti no pašvaldību budžetiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,6. un
7.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Sociālās komitejas
2014.gada 13.februāra atzinumu (prot. Nr.2, §2) un saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2014.gada 2.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr. 7, § 6), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts,
J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1
(E.Viļķina), Dome nolemj:
Piešķirt Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrībai „Cerību spārni”, reģistrācijas numurs
40008078885, pašvaldības līdzfinansējumu Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura
traucējumiem izveidei un darbības nodrošināšanai, Siguldas novadā, pēc izveidotā
līdzfinansējuma piešķiršanas grafika 2014.-2019.gadam (sk. pielikumu Nr.1) no Siguldas novada
budžeta finanšu līdzekļiem.
18.§
Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
Ziņo: deputāte, Izglītības un kultūras komitejas vadītāja L.Sausiņa
Pamatojoties uz 2012.gada 15.augusta Siguldas novada Domes noteikumiem „Dienesta
dzīvokļu piešķiršanas kārtība Siguldas novadā” (prot.Nr.14, §19), 2011.gada 9.februāra Siguldas
novada Domes lēmumu „Par dienesta dzīvojamo telpu noteikšanu” (prot.Nr.3,§21) un 2011.gada
9.marta Siguldas novada Domes lēmumu „Par dienesta dzīvojamo telpu piešķiršanu un dienesta
dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu” (prot.Nr.5,§45), kā arī uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
23. un 26.pantiem, un Izglītības un kultūras komitejas 2014.gada 2.aprīļa sēdes atzinumu (prot.
Nr.7, §1), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa,
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J.Strautmanis, E.Viļķina, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 (G.Zvejnieks), Dome nolemj:
1. Pagarināt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu ar Siguldas Mākslu skolas „Baltais
flīģelis” direktoru Guntaru Zvejnieku par dzīvokļa (..), kas atrodas Dzērveņu ielā 5,
Siguldā, Siguldas novadā, īri līdz 2017.gada 1.aprīlim.
2. Pagarināt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu ar Siguldas novada izglītības metodiķi un
Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietnieci izglītības jomā Vairu Siliņu, par dzīvokļa
(..), kas atrodas Dzērveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, īri līdz 2017.gada 1.aprīlim.
3. Pagarināt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu ar Lieni Circeni, par dzīvokļa (..), kas
atrodas Dzērveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, īri līdz 2017.gada 1.aprīlim.
4. Uzdot Siguldas novada Domes Īpašuma nodaļai veikt grozījumus noslēgtajos dzīvojamo
telpu īres līgumos.
19.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Administratīvās pārvaldes vadītāja J.Dāvidniece
Ir izskatīts 2014.gada 17.marta Rika Kristena Rozīša iesniegums un tam pievienotie
dokumenti, atbilstoši Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma „Par kārtību, kādā
Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un
naudas balvu apmēru” (prot. Nr.7, §8) 5.2., 8. un 9. punktam, kā arī pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
9.panta pirmās daļas 10.punktu, 2014.gada 26. marta Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
(prot. Nr.2, §2) un 2014.gada 2.aprīļa Finanšu komitejas sēdes atzinumu (prot. Nr.7, §2), atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirt naudas balvu Rikam Kristenam Rozītim EUR 854,00 (astoņi simti piecdesmit
četri euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā 2013./2014. gada sezonā:
1.1.par 5.vietu Pasaules čempionātā junioriem kamaniņu sportā, Iglsa EUR 427,00;
1.2.par 4.vietu Pasaules čempionātā junioriem kamaniņu sportā stafetē, Iglsa EUR
427,00.
2. Piešķirt naudas balvu Rika Kristena Rozīša trenerim Kasparam Dumpim EUR 427,00
(četri simti divdesmit septiņi euro) apmērā par ieguldījumu Rika Kristena Rozīša augsto
rezultātu sasniegšanā 2013./2014. g. sezonā.
3. Naudas balvas izmaksāt no neparedzētiem gadījumiem paredzētiem budžeta līdzekļiem.
20.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Administratīvās pārvaldes vadītāja J.Dāvidniece
Ir izskatīts 2014. gada 19. marta Kristapa Mauriņa 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., 8. un 9. punktam, kā arī pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
9.panta pirmās daļas 10.punktu, 2014.gada 26. marta Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
(prot. Nr. 2, § 3) un 2014.gada 2. aprīļa Finanšu komitejas sēdes atzinumu (prot. Nr.7, §3),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
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E.Viļķina, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirt naudas balvu Kristapam Mauriņam EUR 854,00 (astoņi simti piecdesmit četri
euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā 2013./2014. gada sezonā:
1.1.par 4.vietu 3. Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Vinterberga EUR
427,00;
1.2.par 6.vietu 4. Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Vistlera EUR
427,00.
2. Piešķirt naudas balvu Kristapa Mauriņa trenerim Kasparam Dumpim EUR 427,00 (četri
simti divdesmit septiņi euro) apmērā par ieguldījumu Kristapa Mauriņa augsto rezultātu
sasniegšanā 2013./2014. g. sezonā.
3. Naudas balvas izmaksāt no neparedzētiem gadījumiem paredzētiem budžeta līdzekļiem.
21.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Administratīvās pārvaldes vadītāja J.Dāvidniece
Ir izskatīts 2014. gada 24. marta Ullas Zirnes iesniegums un tam pievienotie dokumenti,
atbilstoši Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma „Par kārtību, kādā Siguldas
novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu
apmēru” (prot. Nr. 7, §8) 5.2., 5.3., 8. un 9. punktam, kā arī pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
9.panta pirmās daļas 10.punktu, 2014.gada 26.marta Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
(prot. Nr.2, §5) un 2014.gada 2.aprīļa Finanšu komitejas sēdes atzinumu (prot. Nr.7, §4), atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirt naudas balvu Ullai Zirnei EUR 997,00 (deviņi simti deviņdesmit septiņi euro)
apmērā par šādiem sasniegumiem sportā 2013./2014.gada sezonā:
1.1.par 4.vietu Eiropas čempionātā junioriem kamaniņu sportā, Sigulda EUR 285,00;
1.2. par 4.vieta Pasaules čempionātā junioriem kamaniņu sportā stafetē, Iglsa EUR
427,00.
1.3. par 4.vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Altenberga EUR
285,00.
2. Piešķirt naudas balvu Ullas Zirnes trenerim Kasparam Dumpim EUR 498,50 (četri simti
deviņdesmit astoņi euro, 50 centi) apmērā par ieguldījumu Ullas Zirnes augsto rezultātu
sasniegšanā 2013./2014.g. sezonā.
3. Naudas balvas izmaksāt no neparedzētiem gadījumiem paredzētiem budžeta līdzekļiem.
22.§
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma - Atzinības raksta piešķiršanu Siguldas
novada Kultūras centra bigbenda „Sigulda” vadītājam Pēterim Golbergam
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Izskatījusi Siguldas novada Kultūras pārvaldes priekšlikumu par Siguldas novada
Kultūras centra bigbenda „Sigulda” vadītāja Pētera Goldberga apbalvošanu ar Atzinības rakstu
par ilggadēju ieguldījumu bigbenda un džeza mūzikas žanru popularizēšanā un bigbenda
„Sigulda” vadīšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta ievaddaļu un Izglītības un kultūras komitejas 2014.gada 2.aprīļa sēdes atzinumu (prot.
Nr.7, §7), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa,
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J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, J.Zilvers,
Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apbalvot Siguldas novada Kultūras centra bigbenda „Sigulda” vadītāju Pēteri Goldbergu par
ilggadēju ieguldījumu bigbenda un džeza mūzikas žanru popularizēšanā un bigbenda „Sigulda”
vadīšanu, pasniedzot to bigbenda” Sigulda” 60 gadu jubilejas koncertā 2014.gada 12.aprīlī.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17:00
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2014.gada 16.aprīlī plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2014.gada 16.aprīlī, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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