Novada domes sēdes protokols
2014.gada 30.aprīlī

Siguldā

Nr.9

Sēdes darba kārtība:
Par Siguldas novada Domes 2013.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
Par Siguldas novada Domes 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Par Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāva apstiprināšanu.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Matiņu ezera hidrobūves
rekonstrukcija”.
5. Par bezcerīgo PBU „Siguldas Siltums” debitoru parādu norakstīšanu.
6. Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Siguldas novada Domes
budžeta izdevumiem nākotnē.
7. Par līdzekļu piešķiršanu no neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem.
8. Par SIA „Saltavots” gada pārskata apstiprināšanu.
9. Par SIA „Rīgas rajona slimnīca” gada pārskata apstiprināšanu.
10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
11. Par zemes piekritību pašvaldībai.
12. Par iesniegumu.
13. Par izmaiņām Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
14. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam 2013.gada
Uzraudzības ziņojuma, aktualizētā Rīcību plāna un Investīciju plāna
apstiprināšanu.
15. Par būvniecības ieceri „Siguldas sporta kompleksa jaunbūve Ata Kronvalda ielā 7,
Siguldā, Siguldas novadā”.
16. Siguldas novada Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2014. – 2020.gadam Darba
uzdevuma apstiprināšanu un izstrādes uzsākšanu.
17. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jaunveldzes”,
Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads.
18. Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rozītes”, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, kad apz. 8042 006 0008.
19. Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zemdegas”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads.
20. Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā ar nodibinājumu „Allažu
bērnu un ģimenes atbalsta centrs”.
21. Par nomas maksas noteikšanu nekustamajam īpašumam Miera ielā 24, Siguldā,
Siguldas novadā, ēkā ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0501.
22. Par naudas balvu piešķiršanu.
23. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
24. Par grozījumiem nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
1.
2.
3.
4.

25. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā.
26. Par projekta „Atkarību profilakses pasākumu īstenošana Siguldas novadā”
atbalstu.
27. Par grozījumiem 2013.gada 20.novembra Siguldas novada Domes saistošajos
noteikumos Nr.48 „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības
aģentūra” maksas pakalpojumiem”.
28. Par Siguldas novada Domes apbalvojuma - Atzinības raksta piešķiršanu Siguldas
pilsētas vidusskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīva „Vizbulīte”
vadītājai Indrai Ozoliņai un ilggadējai vadītājai Dainai Štālai
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Dainis Dukurs, Ilmārs Lipskis, Ņina Balode, Mārtiņš Zīverts, Jānis Lazdāns,
Ēriks Čoders, Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Guntars Zvejnieks, Māris Malcenieks
Nepiedalās deputāti: Jānis Zilvers – atvaļinājumā, Ināra Paegle, Eva Viļķina, Indra Ozoliņa –
darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Spriņķe,
ekonomiste Anita Strautmane, Juridiskās pārvaldes juriste Elīna Adlere, Zemes nodaļas vadītāja
Anita Viškere, galvenā arhitekte Maija Geidāne, vecākais datortīklu administrators Edgars
Kursītis, datortīklu administrators Dzintars Strads, Personāla nodaļas vadītāja Ilze Kisila,
Teritorijas plānotāja Zane Gatere, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Inese Praņevska, Darba, civilās un vides aizsardzības pārvaldes vadītājs Aivars
Jakobsons, Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja Diāna Kondratenko, Īpašumu, būvniecības
un investīciju pārvaldes vadītāja vietniece Inga Zālīte
Piedalās: Preses pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”), Pašvaldības īpašumu
atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs
Protokolē: Klientu apkalpošanas nodaļas speciāliste Aiva Šūmane
Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi sāk plkst.15:10
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt sēdes
darba kārtību ar 1 (vienu) papildjautājumu – „Par izsoles objekta, nekustamā īpašuma „Stacijas
iela”, Siguldā, Siguldas novadā, zemesgabala 1905 m2 platībā, nomas tiesību izsoles protokola
apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu”.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
papildināt sēdes darba kārtību ar 1 (vienu) papildjautājumu:
29. Par izsoles objekta, nekustamā īpašuma „Stacijas iela”, Siguldā, Siguldas novadā,
zemesgabala 1905 m2 platībā, nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu un
zemes nomas līguma slēgšanu.

1.§
Par Siguldas novada Domes 2013.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas 2014.gada 30.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.8, §17) un
zvērināta revidenta Nikolaja Lukina (sertifikāta Nr.70) 2014.gada 28.aprīļa izsniegto ziņojumu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Domes 2013.gada finanšu pārskatu.

2.§
Par Siguldas novada Domes 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas 2014.gada 30.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.8, §18), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Domes 2013.gada publisko pārskatu.

3.§
Par Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Lai uzlabotu novada vizuālā tēla veidošanos un pilsētvides attīstību un sekmētu visas
pašvaldības teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 61.panta pirmo un otro daļu, Finanšu komitejas 30.04.2014. sēdes atzinumu
(prot.Nr.8, §11), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izveidot valdi „Siguldas pilsētvides un ainavu valde” divpadsmit locekļu sastāvā.
2. Apstiprināt Siguldas pilsētvides un ainavu valdes locekļus šādā sastāvā:
2.1. Būvvaldes vadītāja
Rudīte Bete;
2.2. Galvenā arhitekte
Maija Geidāne;
2.3. Teritorijas plānotāja
Zane Gatere;
2.4. Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes vadītājs
Didzis Skrodelis;
2.5. Īpašumu nodaļas būvinženieris
Aldis Ermansons;
2.6. Īpašumu nodaļas daiļdārzniece
Dita Laure;
2.7. Zemes nodaļas vadītāja
Anita Viškere;
2.8. Pašvaldības policijas priekšnieks
Māris Garjānis;

2.9. Kultūras pārvaldes vadītāja
Jolanta Borīte;
2.10. Juridiskās pārvaldes vadītāja
Jeļena Zarandija;
2.11 P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore
Laura Konstante;
2.12. Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes vadītāja vietniece
Inga Zālīte
2.13. Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics
3. Valdi vada Domes priekšsēdētājs.
4. Komisijas sekretārs saņem atlīdzību atbilstoši Nolikumam par atlīdzību Siguldas novada
pašvaldībā.
5. Uzdot valdei izstrādāt Siguldas pilsētvides un ainavu valdes nolikumu.
4.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Matiņu ezera hidrobūves rekonstrukcija”
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Lai nodrošinātu līdzfinansējumu Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajā projektā „Matiņu
ezera hidrobūves rekonstrukcija”, kuru realizēs biedrība „Četri krasti”, reģistrācijas
Nr.40103290061, juridiskā adrese: Dārza iela 11, Mores pagasts, Siguldas novads, LV-2170,
pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2014.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.7
(prot.Nr.3, §8) „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” 6.punktu, 2013.gada
6.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.23, §16), saskaņā ar Finanšu komitejas 2014.gada 30.aprīļa
sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §9), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Piešķirt biedrībai „Četri krasti”, reģistrācijas Nr.40103290061, juridiskā adrese: Dārza
iela 11, Mores pagasts, Siguldas novads, LV-2170, līdzekļus EUR 2845,00 apmērā no Siguldas
novada pašvaldības budžetā neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem projekta
„Matiņu ezera hidrobūves rekonstrukcija”.
5.§
Par bezcerīgo PBU „Siguldas Siltums” debitoru parādu norakstīšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
2003.gada 2.oktobrī starp Siguldas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu „Siguldas Siltums”
(turpmāk – PBU „Siguldas Siltums”) un Siguldas novada Domi ir noslēgts Līgums par prasījumu
tiesību nodošanu (Cesijas līgums). Līgums paredz, ka Cedents - PBU „Siguldas Siltums” nodod
Cesionāram - Siguldas novada Domei, visas Cedenta prasījuma tiesības pret Cedenta
parādniekiem – siltumenerģijas lietotājiem, kuri nav norēķinājušies ar Cedentu par piegādāto
siltumenerģiju, un kuri iekļauti līgumam pielikumā Nr.1 pievienotajā sarakstā, tādējādi
izveidojot parādu, kas aprēķināts līdz 2003.gada 30.septembrim ieskaitot, par piegādāto
siltumenerģiju samaksu un/vai piedziņu, kuru kopējā summa sastādīja Ls 146 000,00 jeb EUR
207 739,28.
Cesijas līguma pielikumā Nr.1 ir pievienots parādnieku saraksts, kuri izmantoja PBU
„Siguldas Siltums” piegādāto siltumenerģiju līdz 1997.gadam (Krimuldas ielas, Mednieku ielas,
Laimas ielas, Zinātnes, Helmaņa un Lakstīgalas ielas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas).
Siltumenerģijas piegādes laikā, dzīvojamo māju dzīvokļu īrnieki/īpašnieki nebija pilnībā
norēķinājušies par piegādāto siltumenerģiju, izveidojot parādu Ls 11608,33 jeb EUR 16517,17
apmērā. Pie Cesijas līguma parādu apliecinoši dokumenti nebija pievienoti, tāpēc trūka
pierādījumi prasības pamatošanai par parādu piedziņu no minētajiem daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas īrniekiem/īpašniekiem. Parāds ir uzskatāms par nepiedzenamu trūkstošo pierādījumu dēļ,

un Civillikuma 1274.pants nosaka – „ar noilgumu izbeidzas tiesība uz termiņa maksājumiem vai
pienākumiem, ja tie nav pieprasīti desmit gadu laikā”.
Ievērojot augstākminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 11.pantu,
Ministru kabineta 15.12.2009 noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka, ka „prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību
normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas
iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu
samazinājuma”, un saskaņā ar Finanšu komitejas 2014.gada 2.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.7,
§7), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atzīt par bezcerīgiem parādiem un izslēgt no bilances, norakstot izdevumos parādus Ls 11
608,33 jeb EUR 16517,17 apmērā, kas saskaņā ar 2003.gada 2.oktobra Cesijas līgumu ir
pārņemti no PBU „Siguldas siltums”.
2. Par lēmuma projekta izpildi atbildīgo noteikt Finanšu pārvaldes vadītāju, galveno grāmatvedi
D.Spriņķi.
6.§
Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Siguldas novada Domes budžeta
izdevumiem nākotnē
Ziņo: Ekonomiste A. Strautmane
Izvērtējot kapitālsabiedrību gada pārskatus par 2013.gadu, kurās Siguldas novada Domei
pieder vairāk nekā 50% kapitāldaļu, un veicot izvērtējumu par finansiālās darbības ietekmi uz
Siguldas novada Domes budžeta izdevumiem nākotnē, pamatojoties uz 2012.gada 25.septembra
Ministra kabineta noteikumu Nr.643: Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī
pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” nosacījumiem,
saskaņā ar Finanšu komitejas 2014.gada 30.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr. 8, §6), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Noteikt nepieciešamo finansējumu trīs gadiem sadalījumā pa finansējuma avotiem, lai
segtu kapitālsabiedrību negatīvo naudas plūsmu vai deleģēto funkciju veikšanai nepieciešamā
finansējuma apmēru:

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Reģistrācijas
Nr.

A

B

Institucionālā
sektora
klasifikācijas
kods
C

SIA SALTAVOTS

40103055793

S11 00 00

Līdzdalī
ba (%)
perioda
beigās
D

100

Apstiprinātais finansējums
n+1
n+2
n+3
gadā
gadā
gadā
kods summa summa summa
1
2
4
6
KOP
A
912678 180809
86918
AIZ
832899 139932
47441
FIN
79779
40877 39477
PAR
0
0
0

SIA RĪGAS
RAJONA
SLIMNĪCA

SIGULDAS
PILSĒTAS SIA
JUMIS

SIA OLIMPISKAIS
CENTRS
"SIGULDA"

40003124730

40103032305

40003418141

S11 00 00

S11 00 00

S11 00 00

100

100

59,184

KOP
A
AIZ
FIN
PAR
KOP
A
AIZ
FIN
PAR
KOP
A
AIZ
FIN
PAR

12 913

70 000

70 000

12913
0

70000
0

70000
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7.§
Par līdzekļu piešķiršanu no neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem
Ziņo: Ekonomiste A. Strautmane
Lai nodrošinātu Domes sēdes ierakstu audio formātā un iegādātos domes sēžu ziņotājiem
paredzētu lektora katedru, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.pantu, Siguldas novada
Domes 2014.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.7 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2014.gadam” (prot.Nr.3, § 8) 6.punktu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 2014.gada 30.aprīļa
sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §10), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – 1 (Ņ.Balode), Dome nolemj:
Piešķirt līdzekļus EUR 914,00 apmērā no Siguldas novada pašvaldības budžetā
neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem lektora katedras iegādei.
8.§
Par SIA „Saltavots” gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Ekonomiste A. Strautmane
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saltavots”, reģistrācijas Nr. 40103055793,
juridiskā adrese Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, gada pārskatu par 2013.gadu,
pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
48.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta ceturto daļu,
auditorsabiedrības „RENIKS” SIA (licence Nr. 58), reģistrācijas Nr. 44103001758, valdes
priekšsēdētāja, zvērināta revidenta Nikolaja Lūkina (sertifikāts Nr. 70) 2014.gada 18.marta
ziņojumu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 2014.gada 30.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §4),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Apstiprināt SIA „Saltavots”, reģistrācijas Nr. 40103055793, juridiskā adrese Vildogas
ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, Gada pārskatu par 2013.gadu.

9.§
Par SIA „Rīgas rajona slimnīca” gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Ekonomiste A. Strautmane
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas rajona slimnīca”, reģistrācijas
Nr.40003124730, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads, gada pārskatu
par 2013.gadu, pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta ceturto
daļu, auditorsabiedrības „RENIKS” SIA (licence Nr. 58), reģistrācijas Nr. 44103001758, valdes
priekšsēdētāja, zvērināta revidenta Nikolaja Lūkina (sertifikāts Nr.70) 2014.gada 28.februāra
ziņojumu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 2014.gada 30.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §5),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Apstiprināt SIA „Rīgas rajona slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003124730, juridiskā adrese
Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads, Gada pārskatu par 2013.gadu.
10.§
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot H.R., (adrese), pilnvarotās personas (2008.gada 6.maija Pilnvarojuma līgums,
iereģ. ar Nr.4292 zvērinātas notāres Kristīnes Višinskas aktu un apliecinājumu reģistrā) M.Z.,
(adrese), 2014.gada 3.aprīļa iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu par zemes vienību
ar adresi Gāles iela 6A, Siguldā, uz kuras atrodas H.R. piederoša dzīvojamā māja un par zemes
izpirkšanu nav noslēgts līgums ar Hipotēku un zemes banku, Dome konstatē:
1. Siguldas pilsētas Zemes un denacionalizācijas komisija ar 1994.gada 8.marta lēmumu,
protokols Nr.27, §8, piešķīrusi H.R. īpašumā par samaksu zemes gabalu Siguldā, Gāles ielā
6A, 570 m² platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pie uzmērīšanas dabā).
2. Nekustamais īpašums ar adresi Gāles iela 6A, Sigulda, Siguldas nov., nav uzmērīts un zemes
robežu plāns nav reģistrēts Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā. Saskaņā ar
likuma "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums" 26.panta pirmās daļas 2.punktu, dzīvojamās ēkas
īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, zemes
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2009.gada 31.augustam pilsētas zemes komisijai nav
iesniegts reģistrētais zemes robežu plāns ar iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu vai iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemesgabala
robežām, platību un samaksas apmēru.
3. Ar Siguldas novada Domes 2012.gada 10.oktobra lēmumu “Par zemes piederību Siguldas
pilsētā”, protokols Nr.18, §8, nolemts, ka zeme ar adresi Gāles iela 6A, Siguldā, ir piekrītoša
Siguldas novada pašvaldībai.
4. Saskaņā ar likuma "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums" 26.panta otro daļu, persona, kurai zemes lietošanas
tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas tiesību uz
tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums un
dzīvojamās ēkas īpašnieks vai augļu dārza lietotājs, kuram zeme piešķirta ar apbūves
tiesībām, šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā, taču tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas
noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt zemes nomas

līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Šī panta
trešajā daļā noteikts, ka zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs
ieguvis zemes nomas tiesības.
5. Saskaņā ar 01.09.2005. MK noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 34.punktu, pašvaldība nosaka nomas maksu, pamatojoties uz zemes kadastrālo
vērtību. Nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet 34.1
punktā noteikts, ka minimālā nomas maksa par zemi ar apbūves tiesībām ir 28 euro gadā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma "Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 26.panta pirmās
daļas otro punktu, 01.09.2005. MK noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 34. un 34.1 punktu, un saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada
9.aprīļa atzinumu (prot.Nr.3, §16), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Iznomāt H.R., Siguldas novada pašvaldībai piekrītošo zemi ar adresi Gāles iela 6A,
Sigulda, Siguldas nov., kad.apz. 8015 003 1140, 570 m² platībā.
2. Noteikt zemes nomas termiņu 10 (desmit) gadi un nomas maksu 1,5% no zemes
kadastrālās vērtības gadā.
3. Apstiprināt zemes nomas līguma projektu ar H.R.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
11.§
Par zemes piekritību pašvaldībai
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Zemes nodaļas iesniegumu par
zemes vienības ar adresi Lapu iela 117, Egļupe, Allažu pag., Siguldas novads, kad apz.8042 001
0368, piederības izvērtēšanu, Dome konstatē:
1. Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā reģistrēts zemes vienības, ar
adresi Lapu iela 117, Egļupe, Allažu pag., Siguldas novads, kad apz.8042 001 0368,
platība 0,06 ha, īpašnieks K.Ū.
2. Ar Allažu pagasta padomes 2009.gada 23.aprīļa sēdes (lēmums Nr. 62., 1§ , p.1.3..)
lēmumu ir atcelts Allažu pagasta padomes 1994.gada 23.novembra sēdes lēmums Nr.8,
par zemes 0,06 ha platībā piešķiršanu pastāvīgā lietošanā K.Ū., individuālā augļu dārza
d/s „Allaži” Nr.117, kad.Nr.8042 001 0368, uzturēšanai, jo līdz 2008.gada 1.septembrim
K.Ū. nebija iesniedzis VZD zemes robežu plānus vai apliecinājumu par priekšapmaksas
veikšanu par šo zemi, atbilstoši „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas
2.punktam.
3. Allažu pagasta padome ar 2009.gada 23.aprīļa sēdes (lēmums Nr.62., 1§, p.1.3..) lēmumu
ir izbeigusi zemes lietošanas tiesības, bet nav pieņēmusi lēmumu par zemes piekritību.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otras daļas 5. punktu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”
25.pantu, 01.09.2009.MK noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosakāma valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidus zeme, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī

valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Allažu pagasta padomes
2009.gada 23.aprīļa sēdes (Nr.62.1§, p.1.3.) lēmumu, un saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2014.gada 9.aprīļa atzinumu (prot. Nr.3, §14), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts,
J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Noteikt, ka zemes vienība ar adresi Lapu iela 117, Egļupe, Allažu pag., Siguldas novads, kad
apz. 8042 001 0368, platība 0,06 ha, ir piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007)
12.§
Par iesniegumu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AERODIUM”, reģ. Nr. 40003653946,
juridiskā adrese „LGK Atrakcijas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, valdes priekšsēdētāja
Ivara Beitāna, 2014.gada 11.marta iesniegumu ar lūgumu dot atļauju uzstādīt īslaicīgu būvi un
veikt teritorijas labiekārtošanas darbus nomātajā teritorijā ar adresi Vidzemes šoseja 47.km,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Dome konstatē:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

2009.gada 2.jūnijā starp SIA „AERODIUM” un Siguldas novada Domi noslēgts Pilsētas
zemes nomas līgums ar termiņu līdz 2021.gada 12.jūnijam par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma „Vidzemes šoseja 47.km”, Siguldas pagastā (kadastra numurs 8094
003 0265), daļas 1,12 ha platībā nomu, saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.
Saskaņā ar Nomas līguma 5.2.2 punktu, nomnieks ir tiesīgs veikt būvniecību tikai ar
iznomātāja rakstisku piekrišanu un saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem.
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).
Ministru kabineta noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” pirmās daļas
Noteikumos lietotie termini” 15.punktā noteikts, ka īslaicīgas lietošanas būve - būve,
kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem un kas jānojauc līdz minētā
termiņa beigām, bet 27.1 punktā noteikts, ka būvvalde var pagarināt īslaicīgas lietošanas
būves ekspluatācijas termiņu uz laiku līdz pieciem gadiem, kopā nepārsniedzot 10 gadu
ekspluatācijas termiņu, pamatojoties uz zemes gabala īpašnieka (vai citas personas, kas
noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku) iesniegumu.
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, turpmāk Noteikumi) Grafisko
daļu, nekustamā īpašuma ar adresi Vidzemes šosejas 47.km, Siguldas pag., Siguldas
nov., plānotā (atļautā) izmantošana ir Lauku zeme (L) un Meži (M).
Saskaņā ar 2011.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.8 „Par neapbūvētu Siguldas novada
pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”
(protokols Nr.11, §26) 4.punktu, neapbūvēta zemesgabala ar apbūves tiesībām nomas
maksu nosaka 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.

7. Iesniegums izskatīts 2014.gada 26.marta Attīstības, tūrisma un sporta komiteja sēdē un
pieņemts pozitīvs atzinums.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2. punktu, 01.09.2005. MK noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 18.punktu, Ministru kabineta noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” pirmās
daļas 15. un 27.1 punktu, 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, turpmāk Noteikumi) Grafisko daļu,
2011.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.8 „Par neapbūvētu Siguldas novada pašvaldībai
piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (protokols Nr.11,
§26) 4.punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 2.aprīļa lēmumu, un saskaņā ar Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa atzinumu (prot.Nr.3, §15), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode,
M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt priekšlikumu par īslaicīgas būves būvniecību un teritorijas labiekārtošanas
darbus veikšanu SIA „AERODIUM” iznomātajā teritorijā ar adresi Vidzemes šoseja
47.km, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
2. Izdarīt grozījumus 2009.gada 2.jūnija Pilsētu zemes nomas līgumā ar SIA
„AERODIUM”:
2.1.
Izteikt līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:
„2.1. Līgums stājas spēkā 2009.gada 2.jūnijā un ir spēkā līdz 2024.gada 2.jūnijam”.
2.2.

Izteikt līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:

„3.1. Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu 5% apmērā no nomas zemes kadastrālās
vērtības gadā. Nomas maksa jāsamaksā (vai jāpārskaita) līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša
beigām, proporcionāli sadalot gada nomas maksu četros maksājumos, pamatojoties uz
iznomātāja piestādītu rēķinu nomniekam”.
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot grozījumus 2009.gada 2.jūnija līgumā ar SIA
„AERODIUM”. reģ. Nr. 40003653946, juridiskā adrese „LGK Atrakcijas”, Siguldas
pagasts, Siguldas novads.
13.§
Par izmaiņām Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Ar 2013.gada 19.jūnija Siguldas novada Domes lēmumu „Par komisiju izveidošanu”
(prot.Nr.14, §6, 10.punkts) tika izveidota Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija
šādā sastāvā: Juris Ivars Čivčs, Anita Viškere, Jānis Kiršteins, Māris Kligins, Natālija Balode.
Ir nepieciešams veikt izmaiņas komisijas sastāvā, pamatojoties uz komisijas locekles
Anitas Viškeres 27.03.2014. iesniegumu ar lūgumu izslēgt viņu no komisijas sastāva.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu un saskaņā ar Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas sēdes 2014.gada 9.aprīļa atzinumu (prot. Nr.3, §5), atklāti balsojot,
ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā:
1.1. Izslēgt no komisijas sastāva Anitu Viškeri;
1.2. Iecelt par komisijas locekli Elīnu Adleri.
14.§
Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017. gadam 2013.gada Uzraudzības
ziņojuma, aktualizētā Rīcību plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja vietniece I. Zālīte
Sakarā ar Siguldas novada Domes 2011.gada 9.marta lēmumu „Par Siguldas novada
Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam apstiprināšanu” (prot.Nr.5, 8.§) aktualizāciju
atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, pašvaldībām, lai izpildītu
savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums „izstrādāt pašvaldības teritorijas
attīstības programmu un teritorijas plānojumu.”, likuma „Teritorijas attīstības plānošanas
likums” 12.panta pirmo daļu „Vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības
attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus,
detālplānojumus un tematiskos plānojumus”, 22.panta otro punktu „Vietējās pašvaldības
attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī
informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes,
rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un
attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību”, Siguldas novada Domes 2011.gada
9.marta lēmumu (prot.Nr.5, 8.§) par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. –
2017.gadam apstiprināšanu, kā arī saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes
2014.gada 9.aprīļa atzinumu (prot.Nr.3, §3), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns,
Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam 2013.gada Uzraudzības
ziņojumu ar pielikumiem, aktualizēto Rīcību plānu un Investīciju plānu.
15.§
Par būvniecības ieceri „Siguldas sporta kompleksa jaunbūve Ata Kronvalda ielā 7,
Siguldā, Siguldas novadā”
Ziņo: Būvvaldes vadītājas vietniece M.Geidāne
Izskatot Būvvaldes 2014.gada 1.aprīļa gala ziņojumu „Par būvniecības ieceres „Siguldas
sporta kompleksa jaunbūve Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā” publisko
apspriešanu” (pielikumā), Dome konstatē:
1. 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.§) II sējumu „Grafiskā daļa” un III sējumu „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” nekustamā īpašuma ar adresi Ata Kronvalda ielā 7,
Siguldā, Siguldas novadā (kad. Nr. 8015 002 3203) plānotā (atļautā) izmantošana ir Publiskās
apbūves teritorija - vieta ar īpašiem noteikumiem (P-1). Tās ir apbūves teritorijas, kurās
galvenais teritorijas izmantošanas veids ir kultūras iestāžu apbūve un Izglītības un zinātnes
iestāžu apbūve.
2. Paredzētās būvniecības publiskās apspriešanas laikā no 2014. gada 24. februāra līdz 28.
martam par šo būvniecības ieceri saņemtas 6 aptaujas anketas, kurās būvniecības iecere atbalstīta.

3. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums bija plānots 17.03.2014. plkst. 17.00
Siguldas novada Domes Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā. Uz minēto pasākumu nebija
ieradies neviens interesents.
Pamatojoties uz „Būvniecības likuma” 12. panta otro daļu, 22.05.2007. Ministru kabineta
noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 20. punktu, 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.§) 443.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes 2014.gada
9.aprīļa atzinumu (prot. Nr.3, §1), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt būvniecības ieceres „Siguldas sporta kompleksa jaunbūve Ata Kronvalda ielā 7,
Siguldā, Siguldas novadā” publiskās apspriešanas gala ziņojumu.
2. Atbalstīt būvniecības ieceri „Siguldas sporta kompleksa jaunbūve Ata Kronvalda ielā 7,
Siguldā, Siguldas novadā”.
3. Būvvaldei sagatavot un izsniegt plānošanas arhitektūras uzdevumu.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
16.§
Par Siguldas novada Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2014. – 2020.gadam Darba
uzdevuma apstiprināšanu un izstrādes uzsākšanu
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja vietniece I. Zālīte
Lai noteiktu novada ilgtspējīgas enerģētikas attīstības galvenos virzienus, kas jāievēro,
plānojot un realizējot pasākumus energoapgādes un energoefektivitātes nodrošināšanā, ir
nepieciešamas izstrādāt Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2014. – 2020.gadam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. punktu “izstrādāt
pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas
attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību”;
3.punktu “racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”;
21.panta pirmās daļas 5.punktu “apstiprināt pašvaldības ekonomiskās un sociālās attīstības un
apkārtējās vides aizsardzības perspektīvās programmas” un saskaņā ar Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.3, §2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode,
M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2014. – 2020.gadam Darba uzdevumu.
2. Uzsākt Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2014. – 2020.gadam izstrādi.
17.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jaunveldzes”, Stīveri,
Allažu pagasts, Siguldas novads
Ziņo: Teritorijas plānotāja Z.Gatere
Pamatojoties uz A.A., (adrese), 2014.gada 14. marta iesniegumu par detālplānojuma
uzsākšanu un pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 28. panta pirmo,
trešo un ceturto daļu un 31. panta pirmo, otro un trešo daļu, 16.10.2013. MK noteikumu Nr. 711
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 37., 101. Punktu, kā arī saskaņā ar

2012.gada 29.augustā ar Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Siguldas novada
teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” apstiprinātā teritorijas plānojuma II. Sējumu Grafiskā daļa un III.sējumu Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi 5.2. daļu, Būvvaldes 09.04.2014. lēmumu „ Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu
pagasts, Siguldas novads”, un saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada
9.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.3, §8), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns,
Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu
pagasts, Siguldas novads.
2. Apstiprināt lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma Darba uzdevumu (pielikums Nr.1) un
detālplānojuma teritorijas robežu ar detālplānojuma izpētes robežu (pielikums Nr.2).
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Siguldas novada pašvaldības teritorijas
plānotāju Zani Gateri.
18.§
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rozītes”, Allažu pagastā,
__________________Siguldas novadā, kad apz. 8042 006 0008 ______________________
Ziņo: Teritorijas plānotāja Z.Gatere
Izskatot M.A. un J.A. iesniegto „Nekustamā īpašuma “Rozītes”, Allažu pagasts, Siguldas
novads (kad apz. 8042 006 0008) Detālplānojumu” (1 sējumā) un „PĀRSKATU par
Detālplānojuma izstrādi” (1 sējumā), saskaņā ar detālplānojuma izstrādes vadītājas 07.04.2014.
atzinumu “Par detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Rozītes”, Allažu pagasts,
Siguldas novads (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 un
saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.3,
§7), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt „ Nekustamā īpašuma „Rozītes”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra
Nr.80420060008, detālplānojumu”.
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 Siguldas novada pašvaldībai elektroniski nosūtīt
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas
reģionam.
5. Detālplānojuma izstrādātājam 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 apstrīdēt Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
19.§
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Zemdegas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads

Ziņo: Teritorijas plānotāja Z.Gatere
Izskatot V.R., (adrese), iesniegto „Nekustamā īpašuma “Zemdegas”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads (kad. apz. 8094 004 0440) Detālplānojumu” (1 sējumā) un „PĀRSKATU par
Detālplānojuma izstrādi” (1 sējumā), saskaņā ar detālplānojuma izstrādes vadītājas 07.04.2014.
atzinumu “Par detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Zemdegas”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads (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, un
saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.3,
§6), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1.
Apstiprināt „ Nekustamā īpašuma “Zemdegas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads (kad.
apz. 8094 004 0440) Detālplānojumu”.
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 Siguldas novada pašvaldībai elektroniski nosūtīt
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas
reģionam.
5. Detālplānojuma izstrādātājam 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 apstrīdēt Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
20.§
Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā ar nodibinājumu
„Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot nodibinājuma „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”, reģ’. Nr. 40008151059,
juridiskā adrese „Austrumi”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, būvniecības iesniegumu
par krīzes centra paplašināšanu īpašumā „Austrumi”, Allažos, Allažu pagastā, veicot jaunas
ēkas būvniecību krīzes centra vajadzībām, Dome konstatē:
1. 2010.gada 14.janvārī starp Siguldas novada Domi un nodibinājumu „Allažu bērnu un
ģimenes atbalsta centrs”, reģ. Nr. 40008151059, juridiskā adrese „Austrumi”, Allažu
pagasts, Siguldas novads, noslēgts zemes, ar adresi “Austrumi”, Allaži, Allažu pagasts,
un ēkas, platība 303 m2, kad. apz. 8042 004 0222 001, nomas līgums. Ar Siguldas
novada domes 23.10.2013.gada lēmumu “Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas
līgumā ar nodibinājumu „Allažu bērnu ģimenes atbalsta centrs””, protokols Nr. 23, §11,
iznomātā zemes platība samazināta no 4356 m2 uz 1983 m2.
2. Ar Siguldas novada Domes 2014.gada 2.aprīļa lēmumu (protokols Nr. 8, §11) ir atbalstīta
nodibinājuma „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”, reģ. Nr. 40008151059, juridiskā
adrese „Austrumi”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, būvniecības iecere par krīzes
centra paplašināšanu, izbūvējot jaunu ēku krīzes centra vajadzībām.
3. Lai nodrošinātu būvniecības ieceres realizēšanu, nepieciešama visa nodibinājumam
„Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra” iepriekš iznomātā zeme 4356 m2 platībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likums 6.1, pirmo daļu, Siguldas novada Domes 2014.gada 2.aprīļa lēmumu saskaņā ar
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.3, §13),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
1. Atcelt Siguldas novada Domes 2013.gada 23.oktobra lēmumu „Par grozījumiem nekustamā
īpašuma nomas līgumā ar nodibinājumu „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs””
(protokols Nr. 23, §11).
2. Izdarīt grozījumus 2010.gada 14. janvāra Nekustamā īpašuma nomas līgumā ar
nodibinājumu „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” :
2.1. Izteikt līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:
„2.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā Iznomātājam piederošo
nekustamo īpašumu, kas ierakstīts Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000174895,
ar kadastra numuru 842 004 0222, sastāvošu no zemesgabala ar kopējo platību 4356 m2, ar
kadastra apzīmējumu 8042 004 0222, un ēkas kopējo platību 303 m2, ar kadastra apzīmējumu 8042
004 0222 001, kas atrodas pēc adreses „Austrumi”, Allažu pagasts, Siguldas novads, turpmāk
tekstā saukts „Nekustamais īpašums”.
2.2. Izteikt līguma 8.1. punktu šādā redakcijā:
„8.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdzi 2025. gada 23. oktobrim”.
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot grozījumus 2010.gada 14.janvāra nomas līgumā ar
nodibinājumu „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”.

21.§
Par nomas maksas noteikšanu nekustamajam īpašumam Miera ielā 24, Siguldā, Siguldas
novadā, ēkā ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0501
Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz papildus informācijas saņemšanai.
22.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone
1. Ir izskatīts 2014.gada 1.aprīļa Jāņa Strengas 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” (Nr. 7, §8) 5.1., 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, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa
sēdes atzinumu (prot. Nr.3, §9) un Finanšu komitejas 2014.gada 30.aprīļa sēdes atzinumu
(prot.Nr.8, §1), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:

1. Piešķirt naudas balvu Jānim Strengam EUR 7260,00 (septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit
euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā 2013./2014. gada sezonā:
1.1.par 4.vietu Pasaules kausa posmā bobslejā, Parksitija EUR 285,00;
1.2.par 5.vietu Pasaules kausa posmā bobslejā, Leikplesida EUR 285,00;
1.3.par 6.vietu Pasaules kausa posmā bobslejā, Vinterberga EUR 285,00;
1.4.par 1.vietu Pasaules kausa posmā bobslejā, Sanktmorica EUR 712,00;
1.5.par 1.vietu Pasaules kausa posmā bobslejā, Īglsa EUR 712,00;
1.6.par 6.vietu Pasaules kausa posmā bobslejā un 4. vietu Eiropas čempionātā, Īglsa
EUR 285,00;
1.7.par 6.vietu Pasaules kausa posmu kopvērtējumā bobslejā EUR 427,00;
1.8.Par 2.vietu XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs, Soči EUR 4269,00.
2. Piešķirt naudas balvu Jāņa Strengas trenerim Sandim Prūsim EUR 907,50 (deviņi simti
septiņi euro 50 centi) apmērā par ieguldījumu Jāņa Strengas augsto rezultātu sasniegšanā
2013./2014. g. sezonā.
3. Naudas balvas izmaksāt no neparedzētiem gadījumiem paredzētiem budžeta līdzekļiem.
2. 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, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 26.marta
sēdes atzinumu (prot.Nr.2, §3) un Finanšu komitejas 2014.gada 30.aprīļa sēdes atzinumu
(prot. Nr.8, §12), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirt naudas balvu Kristapam Mauriņam EUR 570,00 (pieci simti septiņdesmit euro)
apmērā par šādiem sasniegumiem sportā 2013./2014. gada sezonā:
1.1.par 4.vietu 3.Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Vinterberga EUR
285,00;
1.2.par 6.vietu 4. Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Vistlera EUR
285,00.
2. Piešķirt naudas balvu Kristapa Mauriņa trenerim Kasparam Dumpim EUR 285,00 (divi
simti astoņdesmit pieci euro) apmērā par ieguldījumu Kristapa Mauriņa augsto
rezultātu sasniegšanā 2013./2014. g. sezonā.
3. Naudas balvas izmaksāt no neparedzētiem gadījumiem paredzētiem budžeta līdzekļiem.
4. Atcelt 2014.gada 2.aprīļa Siguldas novada Domes lēmumu „Par naudas balvu
piešķiršanu” (prot. Nr.8, §20).

3. Ir izskatīts 2014.gada 15.aprīļa Jura Šica un Andra Šica 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” (Nr. 7, §8) 5.1., 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, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2014.gada 23.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.4, §1) un Finanšu komitejas 2014.gada 30.aprīļa
sēdes atzinumu (prot.Nr.8, §15), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,

I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirt naudas balvu Jurim Šicam un Andrim Šicam EUR 5126,00 (pieci tūkstoši viens
simts divdesmit seši euro) apmērā katram par šādiem sasniegumiem sportā
2013./2014.gada sezonā:
1.1.par 6.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Insbruka-Iglsa EUR
285,00;
1.2.par 4.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Vinterberga EUR
285,00;
1.3.par 6.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Vistlera, EUR 285,00;
1.4.par 5.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Kēnigze EUR 285,00;
1.5.par 6.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Kēnigze EUR 285,00;
1.6. par 5.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā sprinta kausā, Oberhofa EUR
285,00;
1.7. par 5.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Sigulda EUR 285,00;
1.8.par 9.vietu Pasaules kausa kamaniņu sportā kopvērtējumā divnieku ekipāžām
EUR 285,00.
1.9.par 3.vietu XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs kamaniņu sportā, Soči EUR
1423,00;
1.10.par 3.vieta XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs kamaniņu sportā stafetē, Soči EUR
1423,00.
2. Piešķirt naudas balvu Jura Šica un Andra Šica trenerim Jānim Liepam EUR 2563,00 (divi
tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs euro) apmērā par ieguldījumu Jura Šica un Andra Šica
augsto rezultātu sasniegšanā 2013./2014.g. sezonā.
3. Naudas balvas izmaksāt no neparedzētiem gadījumiem paredzētiem budžeta līdzekļiem
23.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Ziņo: deputāts: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis, deputāts Ē.Čoders
1. Izskatīja D.M., (adrese), 2014.gada 12.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, D.M.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1997. gada 27.novembrī ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-5, kadastra numurs 8015 900 1452.
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. D.M. 2014.gada 25.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 7.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §1), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.1.), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,

G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar D.M. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
2. Izskatīja A.Š., (adrese), 2014.gada 31.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.Š.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2011.gada 21.februārī ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-7, kadastra numurs 8015 900 0379.
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 31.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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §2), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.2.), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, 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:
(..).
3. Izskatīja I.K., (adrese), 2014.gada 27.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.K.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2000.gada 4. septembrī ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-8, kadastra numurs 8015 900
0102.
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.K. 2014.gada 27.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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.2, §3), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.3), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:

Slēgt vienošanos ar I.K. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
4. Izskatīja A.P., (adrese), 2014.gada 24.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.P.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1999.gada 20.maijā ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-9, kadastra numurs 8015 900 1454.
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.P. 2014.gada 9.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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §4), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.4), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.P. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
5. Izskatīja A.L., (adrese), 2014.gada 12.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.L.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1997.gada 24.aprīlī ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-10, kadastra numurs 8015 900 2194.
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.L. 2014.gada 12.martā 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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §5), atklāti balsojot,
ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.L. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:

(..).
6. Izskatīja Z.V., (adrese), 2014.gada 31.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,
Z.V. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2013.gada 30.maijā ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-12, kadastra numurs 8015 900
1186.
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. Z.V. 2014.gada 31.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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §6), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.6), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar Z.V. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
7. Izskatīja A.V., (adrese), 2014.gada 24.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.V. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2002.gada 21. augustā ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-17, kadastra numurs 8015 900
0557.
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.V. 2014.gada 24.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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §7), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.7), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.V. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).

8. Izskatīja K.V.V., 2014.gada 14.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.V.V.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2007.gada 22.martā ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-18, kadastra numurs 8015 900 1457.
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.V.V. 2014.gada 13.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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §8), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.8.), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar K.V.V. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
9. Izskatīja J.S., (adrese), 2014.gada 28.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, J.S.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2010.gada 28.maijā ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-19, kadastra numurs 8015 900 1458.
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. J.S. 2014.gada 28.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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §9), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.9.), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar J.S. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
10. Izskatīja J.K., (adrese), 2014.gada 19.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, J.K.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1998.gada 15.janvārī ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-20, kadastra numurs 8015 900 1459.
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. J.K. 2014.gada 19.martā 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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §10), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.10. ), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar J.K. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
11. Izskatīja Ņ.D., (adrese), 2014.gada 24.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, Ņ.D.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2003.gada 6.oktobrī ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-27, kadastra numurs 8015 900 1865.
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. Ņ.D. 2014.gada 24.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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §11), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.11), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar Ņ.D. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
12. Izskatīja A.N., (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, A.N. pieder
uz īpašuma tiesību pamata, kas 1997.gada 18.februārī ir nostiprinātas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-28, kadastra numurs 8015 900 1463.

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.N. 2014.gada 7.aprīlī 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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §12), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.12), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.N. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
13. Izskatīja I.M., (adrese), 2014.gada 3.aprīļa 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.M.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2007.gada 13. augustā ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-36, kadastra numurs 8015 900 0103.
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.M. 2014.gada 3.aprīlī 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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §13), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.13.), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar I.M. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
14. Izskatīja M.M., (adrese), 2014.gada 10.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 1997. gada 16. septembrī ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-38, kadastra numurs 8015 900
2262.
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 10.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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §14), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.14. ), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, 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:
(..).
15. Izskatīja I.M., (adrese), 2014.gada 3.aprīļa 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.M.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2003. gada 19.novembrī ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-39, kadastra numurs 8015 900
1909.
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.M. 2014.gada 3.aprīlī 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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §15), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.15), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar I.M. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
16. Izskatīja A.S., (adrese), 2014.gada 28.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.S.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2011. gada 18. augustā ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-40, kadastra numurs 8015 900
0548.
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.S. 2014.gada 28.martā 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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §16), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.16), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.S. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
17. Izskatīja K.S., (adrese), 2014.gada 31.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.S.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2007. gada 12.oktobrī ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-41, kadastra numurs 8015 900 1470.
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.S. 2014.gada 31.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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.17. ), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar K.S. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
18. Izskatīja Ņ.B., 2014.gada 20.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 īpašuma Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, 1/2
domājamās daļas Ņ.B. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1997. gada 15.maijā ir
nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-47, kadastra
numurs 8015 900 1473.
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. Ņ.B. 2014.gada 6.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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §18), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.18.) ), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar Ņ.B. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
19. Izskatīja A.B., (adrese), 2014.gada 20.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 īpašuma Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, 1/2
domājamās daļas A.B. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1997. gada 15.maijā ir
nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-47, kadastra
numurs 8015 900 1473.
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.B. 2014.gada 6.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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §19), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.19.), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.B. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
20. Izskatīja A.R., (adrese), 2014.gada 13.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.R. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2003. gada 10.martā ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-48, kadastra numurs 8015 900
1474.
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.R. 2014.gada 11.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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §20), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.20), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.R. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
21. Izskatīja A.V., pilnvarotā persona V.V. (Zvērinātas notāres Lūcijas Kreiles 23.11.2000.
pilnvara, reģistrācijas Nr.5900), (adrese), 2014.gada 17.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.V. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1997.gada 21.augustā ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-50, kadastra numurs 8015 900
1476.
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.V. 2014.gada 17.martā 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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §21), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.21. ), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.V. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
22. Izskatīja L.S., pilnvarotā persona I.O. (Zvērinātas notāres Ilgas Dreimanes 11.02.2014.
pilnvara, reģistrācijas Nr.526), (adrese), 2014.gada 3.aprīļa 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.S.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2014.gada 17.martā ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-55, kadastra numurs 8015 900 0806.

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.S. 2014.gada 17.martā 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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §22), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.22), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar L.S. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
23. Izskatīja A.B., (adrese), 2014.gada 25.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 īpašuma Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, 1/6
domājamās daļas A.B. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1997. gada 10.jūnijā ir
nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-6, kadastra
numurs 8015 900 1453.
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.B. 2014.gada 3.aprīlī 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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §23), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.23. ), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.B. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
24. Izskatīja A.B., (adrese), 2014.gada 25.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 īpašuma Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, 5/18
domājamās daļas A.B. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2012. gada 20.jūnijā ir
nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-6, kadastra
numurs 8015 900 1453.

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.B. 2014.gada 3.aprīlī 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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §24), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.24), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.B., dzimis 1957.gada 18.aprīlī, par zemes gabala Leona Paegles iela 4A
Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
25. Izskatīja A.B., dzimis 1984.gada 10.septembrī, (adrese), 2014.gada 25.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 īpašuma Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, 1/6
domājamās daļas A.B. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1997. gada 10.jūnijā ir
nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-6, kadastra
numurs 8015 900 1453.
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.B. 2014.gada 3.aprīlī 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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §25), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.25), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.B., dzimis 1984.gada 10.septembrī, par zemes gabala Leona Paegles iela
4A Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
26. Izskatīja V.B., 2014.gada 25.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 īpašuma Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, 1/9
domājamās daļas V.B. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2012.gada 20.jūnijā ir
nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-6, kadastra
numurs 8015 900 1453.
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.B. 2014.gada 3.aprīlī 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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §26), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.26), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar V.B., par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
27. Izskatīja I.J., (adrese), 2014.gada 25.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 īpašuma Leona Paegles iela 4, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, 5/18
domājamās daļas I.J. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2012.gada 20.jūnijā ir
nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-6, kadastra
numurs 8015 900 1453.
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.J. 2014.gada 3.aprīlī 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 7.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §27), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.3, §17.27.), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar I.J., par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).

28. Izskatīja N.P., (adrese), 2014.gada 8.aprīļa 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, N.P.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2008. gada 18.martā ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-A-31, kadastra numurs 8015 900 1464.
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. N.P. 2014.gada 8.aprīlī 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 17.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.4, §1), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 23.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.4, §9), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar N.P. par zemes gabala Leona Paegles iela 4A Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
24.§
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 Finanšu komitejas 2014.gada 30.aprīļa sēdes
atzinumu (prot.Nr.8, §7), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2014.gada 27.janvāra nolikuma (prot.Nr.3, §7)
„Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” Pielikumā Nr.1 „Siguldas novada Domes
administrācijas amatu saraksts un amatu klasifikācija saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogu:
Papildināt Siguldas novada Domes 2014.gada 27.janvāra nolikuma „Par atlīdzību Siguldas
novada pašvaldībā” Pielikumu Nr.1 „Siguldas novada Domes administrācijas amatu saraksts un
amatu klasifikācija saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu” struktūrvienībā
„Dzimtsarakstu nodaļa” ar punktu 76.¹:
„76. ¹Amata nosaukums Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieks, profesiju klasifikatora kods
1213 24, amata vienības 1, amata saime – 46. Dzimtsarakstu pakalpojumi, amata līmenis,
mēnešalgas grupa IB (9), maksimālā mēnešalga euro – 994”.

25.§
Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Ar 2011.gada 6.aprīļa Siguldas novada Domes lēmumu „Par izmaiņām Dzīvokļu
komisijas sastāvā” (prot.Nr.4, §2) tika apstiprināta Dzīvokļu komisija šādā sastāvā:
Priekšsēdētāja Natālija Balode;
Priekšsēdētāja vietniece Kristīne Freiberga;
Locekle Dagnija Mežavilka;
Loceklis Māris Kligins;
Sekretāre Zenta Āboliņa.
Pamatojoties uz Dagnijas Mežavilkas 2014.gada 3.aprīļa iesniegumu ar lūgumu atbrīvot
viņu no komisijas locekles pienākumiem sakarā ar dzīves vietas maiņu un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, 2011.gada 28.decembra Siguldas novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma (prot. Nr.25, §2) 4.1.punktu un ņemot vērā Finanšu
komitejas 2014.gada 30.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §13), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts,
J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izslēgt no komisijas sastāva Dagniju Mežavilku.
2. Iecelt komisijas sastāvā Allažu pagasta pārvaldes vadītāju Viju Vāveri.

26.§
Par projekta „Atkarību profilakses pasākumu īstenošana Siguldas novadā” atbalstu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Izskatījusi Latvijas Zilā krusta biedrības „Bāka”, Siguldas nodaļas 2014.gada 16.aprīļa
iesniegumu, kas Siguldas pagasta administrācijā saņemts un reģistrēts 2014.gada 16.aprīlī ar
numuru 1.39/1001, Dome konstatē:
1. Latvijas Zilā krusta biedrība „Bāka”, lūdz Siguldas novada Domi pēc projekta „Atkarību
profilakses pasākumu īstenošana Siguldas novadā” apstiprināšanas atbildīgajā institūcijā,
piešķirt biedrībai līdzfinansējumu EUR 4995,00 (četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit
pieci euro 00 centi) no projekta kopējās finansējuma summas EUR 49995,00 (četrdesmit
deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro 00 centi).
2. Projekta „Atkarību profilakses pasākumu īstenošana Siguldas novadā” īstenošanas rezultātā
tiks veikts pētījums par atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū, balstoties uz
izstrādātā pētījuma rezultātiem tiks izveidota Siguldas novada atkarības profilakses stratēģija
darbam ar jauniešiem nodrošinās apmācības sociālo pakalpojumu jomā strādājošiem
pašvaldības darbiniekiem brīvprātīgajiem un nevalstisko organizāciju biedriem darbam ar
bērniem un jauniešiem atkarības profilaksē.
Izvērtējot iepriekšminētā projekta izstrādes nepieciešamību un vispārējo lietderību,
nolūkā veicināt Siguldas novada iedzīvotāju, tostarp jauniešu veselīgu dzīvesveidu, atbalstot
dzīvi bez atkarībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.,8., un
23.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 48.panta pirmo un otro daļu, saskaņā ar Sociālās
komitejas 2014.gada 22.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.3, §1) un Finanšu komitejas 2014.gada
30.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.8, §16), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns,
Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:

1. Atbalstīt Latvijas Zilā krusta biedrības „Bāka” Siguldas nodaļas,
reģ.Nr.40008127536, juridiskā adrese: Pils ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā,
Sigulda, Siguldas novads, dalību EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014. un
Sabiedrības integrācijas fonda „NVO fonds” izsludinātajā atklātajā projektu konkursa
apakšprogrammā „NVO projektu programma”.
2. Pēc projekta „Atkarību profilakses pasākumu īstenošana Siguldas novadā”
apstiprināšanas garantēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā no
kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas – EUR 4995,00. Projekta kopējās
attiecināmās izmaksas – EUR 49995,00.
3. Paredzēt līdzfinansējumu EUR 4995,00 apmērā - projekta „Atkarību profilakses
pasākumu īstenošana Siguldas novadā” līdzfinansēšanai no Siguldas novada
pašvaldības budžeta, piešķirot līdzfinansējuma summu pilnā apmērā pēc projekta
apstiprināšanas, iekļaujot to Siguldas novada Domes 2014.gada budžetā.
4. Pēc finansējuma izlietošanas iesniegt Siguldas novada Domes Finanšu pārvaldē
atskaiti par finansējuma izlietojumu.

27.§
Par grozījumiem 2013.gada 20.novembra Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos
Nr.48 „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” maksas
pakalpojumiem”
Ziņo: juriste E.Adlere
Lai nodrošinātu Siguldas pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” (turpmāk
– Aģentūra) nolikumā apstiprinātās funkcijas, nepieciešams noteikt maksu par Aģentūras
sniegtajiem pakalpojumiem vasaras periodā un veikt grozījumus 2013.gada 20.novembra
Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr. 48.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 13. punktu un Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu, Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2014.gada 23.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.4, §3) un Finanšu komitejas
2014.gada 30.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.8, §14), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts,
J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada
20.novembra Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.48 „Par Siguldas
novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”
projektu.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
1.

28.§
Par Siguldas novada Domes apbalvojuma - Atzinības raksta piešķiršanu Siguldas pilsētas
vidusskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīva „Vizbulīte” vadītājai
Indrai Ozoliņai un ilggadējai vadītājai Dainai Štālai
Ziņo: Izglītības un kultūras komitejas vadītāja L.Sausiņa
Siguldas pilsētas vidusskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīvs „Vizbulīte”
2014.gada 3.un 4.maijā, organizējot koncertus, svin darbības 50 gadu jubileju. Kolektīvs dibināts
1964.gadā, ilgus gadus tā vadītāja bija skolotāja Daina Štāla, viņas aizsāktās tradīcijas ar

panākumiem turpina skolotāja Indra Ozoliņa. Kolektīvs ir koncertējis ne tikai Latvijā, bet arī
daudzās citās valstīs, regulāri piedalījies Republikas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
ievaddaļu, 2012.gada 26.septembra Siguldas novada pašvaldības nolikumu „Par Siguldas novada
pašvaldības apbalvojumiem” 8.daļu (prot.Nr.17,§4), kā arī uz Izglītības un kultūras komitejas
2014.gada 30.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.8, §1), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts,
J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirt Siguldas novada tautas deju kolektīva „Vizbulīte” vadītājai Indrai Ozoliņai
Siguldas novada Domes Atzinības rakstu par ilggadēju radošu darbu un ieguldījumu
Siguldas novada kultūrizglītības attīstībā.
2. Piešķirt Siguldas novada tautas deju kolektīva „Vizbulīte” ilggadējai vadītājai Dainai
Štālai Siguldas novada Domes Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu Siguldas novada
kultūrizglītības attīstībā.
29.§
Par izsoles objekta, nekustamā īpašuma „Stacijas iela”, Siguldā, Siguldas novadā,
zemesgabala 1905 m2 platībā, nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu un zemes
nomas līguma slēgšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
Izsoles protokolu par 2014.gada 29.aprīļa izsoli, 2014.gada 5.marta Siguldas novada Domes
lēmumu „Par pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanu” (prot Nr.9, §13) un saskaņā ar Izsoles
noteikumiem apstiprinātiem ar 2014.gada 2.aprīļa Siguldas novada Domes lēmumu „Par
zemesgabala „Stacijas iela”, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (prot Nr.8, §8), Dome konstatē:
1. 2014.gada 5.martā Siguldas novada Dome pieņēmusi lēmumu „Par pašvaldībai
piederošās zemes iznomāšanu” (prot Nr.9., §13), nododot izsolē nomas tiesības uz
nekustamā īpašuma „Stacijas iela”, Siguldā, Siguldas novadā, zemesgabala daļu 1905
m2 platībā, ar apbūves tiesībām, publiski pieejamas bezmaksas autostāvvietas
būvniecībai.
2. 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu“
19. punkts nosaka, ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala
nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo
noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura
nosolījusi augstāko nomas maksu.
3. 30.10.2007. MK noteikumu Nr. Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu“ 18. punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir
pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par
zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez
apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot saistošos
noteikumus.

4. Saskaņā ar 08.06.2011. Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.8 ”Par
neapbūvētu Siguldas novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemes gabalu
nomas maksas noteikšanas kārtību” (prot. Nr.11, §26) 4.punktu, neapbūvēta zemes
gabala ar apbūves tiesībām nomas maksa gadā noteikta 5% no iznomātās zemes
kadastrālās vērtības un zemes nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam
likumos noteiktos nodokļus.
5. Pamatojoties uz Izsoles noteikumu 28.punkta 28.7.apakšpunktu, kas apstiprināti ar
Siguldas novada Domes 2014.gada 2.aprīļa lēmumu „Par zemesgabala „Stacijas iela”,
Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(prot.Nr.8, §8), ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, solīšana nenotiek
un izsolāmo mantu iegūst vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido
zemesgabala sākotnējais nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 8. un 9. punktu, nomas tiesību izsoles nosacītā sākuma
cena sastāda13.13 euro, izsoles solis 50,00 euro, līdz ar to zemesgabala nosolītā cena
sastāda 63,13 euro gadā (sešdesmit trīs euro un 13 centi) un PVN.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2. punktu, Civillikuma 2112., 2120., 2122., 2124.,
2126.pantiem, 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu“, 18. un 19. punktu, Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.8 „Par neapbūvētu
Siguldas novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas
kartību” (prot.Nr.11, §26) 4. punktu, 2014. gada 29.aprīļa Siguldas novada Domes pašvaldības
īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas Izsoles protokolu Nr.5 un Finanšu komitejas
2014.gada 30.aprīļa sēdes atzinumu (prot.8,§ 19), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns,
Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Stacijas iela”, Siguldā, Siguldas novadā, zemesgabala
daļas 1905 m2 platībā, Izsoles protokolu, atzīstot par uzvarētāju SIA „DMB”, reģ. Nr.
40103531747, juridiskā adrese Brīvības gatve 402C, Rīga.
2. Slēgt nomas līgumu ar SIA „DMB”, reģ. Nr.40103531747, juridiskā adrese Brīvības
gatve 402C, Rīga, par nekustamā īpašuma „Stacijas iela”, Siguldā, Siguldas novadā,
zemesgabala daļas 1905 m2 platībā, nomu, ar apbūves tiesībām, publiski pieejamas
bezmaksas autostāvvietas būvniecībai, saskaņā ar Izsoles noteikumiem un apstiprināto
Zemes nomas līguma projektu.
3. Noteikt nomas maksu 63,13 euro gadā un PVN. Zemes nomas līguma termiņš 10 gadi.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.15:50
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2014.gada 14.maijā plkst.16.00.

Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Aiva Šūmane

