Novada domes sēdes protokols
2007.gada 24.oktobrī
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Siguldā

Nr.21

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Par individuālo darbu
Par maksas pakalpojumu veikðanu jauniešu viesnīcā „Laurenči”
Par līdzekļu piešķiršanu no budžetā neparedzētiem gadījumiem
paredzētajiem līdzekļiem
5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei
Meldru ielā, Siguldā
6. Par iesnieguma izskatīšanu par dzīvojamās telpas izīrēšanu
7. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
8. Par būvniecības ieceri Saulrītu ielā 1A, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā
9. Par būvniecības ieceri Veidenbauma ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā
10. Par būvniecības ieceri Ventas ielā 1A, Siguldā, Siguldas novadā
11. Par tirdzniecības centra „A2” Vidzemes šosejā, Siguldas pilsētā, Siguldas
novadā būvniecības ieceres publisko apspriešanu
12. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses vai nosaukuma piešķiršanu
13. Par zemes ierīcības projektu izstrādi
14. Par adrešu apstiprināšanu Siguldas pilsētā
15. Par samaksas samazināšanu par izpērkamo lauksaimniecības zemi
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - garāžu Vējupītes ielā 10, Siguldas
pagastā privatizācijas projektu
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mores pagasta padomes mežs Nr.3,
Mores pagastā, Siguldas novadā izsoles noteikumu projektu
18. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā,
privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
19. Par privatizācijas objekta - nekustamā īpašuma - zemes vienības Jūdažu ielā
7, Siguldā privatizācijas rezultātu apstiprināšanu
20. Par nekustamā īpašuma ‘’Kaļļu grantskarjers’’, Mores pagastā, Siguldas
novadā atteikumu nodot privatizācijai
21. Par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 3, Mores pagastā, Siguldas novadā
privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
22. Par nekustamā īpašuma Miera ielā 9 (kadastra Nr. 8015 002 0801), Siguldā,
Siguldas novadā privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
23. Par nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala Ventas ielā 6A, Siguldā
izsoles noteikumu projektu
24. Par pašvaldības īpašuma objekta – pirts un garāžas Vējupītes ielā 10,
Siguldas pagastā privatizāciju
25. Par atkritumu izgāztuves slēgšanu un atkritumu ievešanas pārtraukšanu
Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuves „Sigulda”(Silzemnieki) teritorijā
26. Par vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši

privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
27. Par Siguldas novada domes un SIA Husvik Real Estate dalībnieku līgumu
28. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2007. – 2019.gadam
apstiprināšanu
29. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
30. Par izmaiņām Pašvaldības īpašuma izsoles komisijas sastāvā
31. Par izmaiņām Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāvā
32. Par izmaiņām Ārkārtas situāciju komisijas sastāvā
33. Par dzīvokļa izīrēšanu
34. Par personas reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas
pabalsta saņemšanas reģistrā
35. Par nekustamā īpašuma Pagasta mežs Nr.8 Mores pagastā, Siguldas novadā
privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
36. Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
37. Par ģimenes ārsta prakses izveidi Siguldas novadā
38. Par apbalvošanu ar Atzinības rakstu un naudas balvas piešķiršanu
39. Par grozījumiem 2005.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
sociālo palīdzību Siguldas novadā”
40. Par izsoles objekta – kustamās mantas traktora T-150K rezerves daļu
pārdošanu
41. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no Siguldas novada pašvaldības bilances
42. Par nekustamā īpašuma uzņemšanu Siguldas novada pašvaldības bilancē
43. Par būvniecības ieceri īpašumā „Meža zīlītes” Siguldā, Siguldas novadā
44. Ziņojums par paredzētās veikala telpu rekonstrukcijas par picēriju Leona
Paegles ielā 4 -701, Siguldā publisko apspriešanu
45. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā 1/23 domājamās daļas
1.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Dome nolemj:
5 gadījumos atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu.
2.§
Par individuālo darbu
Dome nolemj:
3 personām atļaut nodarboties ar individuālo darbu.

3.§
Par maksas pakalpojumu sniegðanu jaunieðu viesnīcā „Laurenči”
Dome nolemj:
1. Piekrist izmitināt
„Laurenči.

divus projektu koordinatorus jauniešu

viesnīcā

4.§
Par līdzekļu piešķiršanu no budžetā neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem
līdzekļiem
Dome nolemj:
Piešķirt līdzekļus 8000,- Ls apmērā no Siguldas novada pašvaldības 2007.
gada budžetā neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem Siguldas
novada Sabiedrisko attiecību nodaļas izdevumu segšanai.

5.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei
Meldru ielā, Siguldā
Dome nolemj:
Piešķirt līdzekļus ūdensvada un kanalizācijas tīklu
līdzfinansēšanai 50% apmērā.

izbūves Meldri ielā

6.§
Par iesnieguma izskatīšanu par dzīvojamās telpas izīrēšanu
Dome nolemj:
1. Izīrēt personai dzīvojamo telpu sociālā mājā „Jūdažu skola”, Siguldas
pagastā.

7.§
Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Dome nolemj:
Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu.

8.§
Par būvniecības ieceri Saulrītu ielā 1A , Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā
Dome nolemj:
Akceptēt divģimeņu dzīvojamās mājas Saulrītu ielā 1A, Peltēs, Siguldas pagastā.

9.§
Par būvniecības ieceri Veidenbauma ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā
Dome nolemj:
Akceptēt dzīvojamās mājas Veidenbauma ielā 8, Siguldā.

10.§
Par būvniecības ieceri Ventas ielā 1A, Siguldā, Siguldas novadā
Dome nolemj:
Akceptēt tirdzniecības platību un automašīnu stāvlaukuma būvniecības ieceri
Ventas ielā 1A, Siguldā.
11.§
Par tirdzniecības centra „A2” Vidzemes šosejā, Siguldas pilsētā, Siguldas novadā
būvniecības ieceres publisko apspriešanu
Dome nolemj:
1. Rīkot Tirdzniecības nama A2 un komercēkas būvniecības ieceres publisko
apsprieðanu.
2. Būvvaldei nodrošināt publiskās apspriešanas procedūru saskaņā ar MK
Noteikumiem Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”.
3. Projekta attīstītājiem turpināt jautājuma risināšanu ar Valsts autoceļiem par
jaunu pieslēgumu Vidzemes šosejai.
4. Projektā paredzēt zaļās zonas joslu, kas nodalītu individuālo apbūvi no
komercapbūves.
5. Būvniecības ierosinātajiem SIA „Tirdzniecības nams A2” un SIA „PB3”,
būvniecības ieceres atbalstīšanas gadījumā, uzlikt par pienākumu iesniegt
Būvvaldē projektu dokumentāciju ar visu projektam pieguļošo zemes
īpašnieku rakstisku saskaņojumu.

12.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses vai nosaukuma piešķiršanu
Dome nolemj:
Veikt 7 nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses vai nosaukuma piešķiršanu.

13.§
Par zemes ierīcības projektu izstrādi
Dome nolemj:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektus 4 nekustamajiem īpašumiem.

14.§
Par adrešu apstiprināšanu Siguldas pilsētā un Siguldas pagastā
Dome nolemj:
Apstiprināt nekustamo īpašumu adreses Siguldas pilsētā un Siguldas pagastā.

15.§
Par samaksas samazināšanu par izpērkamo lauksaimniecības zemi
Dome nolemj:
Noteikt personai samazinājumu par izpērkamo zemi.

16.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - garāžu Vējupītes ielā 10, Siguldas pagastā
privatizācijas projektu
Dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – garāžu Vējupītes ielā 10, Siguldas
pagastā privatizācijas projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma
privatizācijas komisijai veikt privatizācijas procedūru.

17.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - Mores pagasta padomes meþs Nr.3,
Mores pagastā, Siguldas novadā izsoles noteikumu projektu
Dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - Mores pagasta padomes meþs Nr.3 ar
platību 14,4 ha Mores pagastā, Siguldas novadā, Rīgas rajonā, izsoles
noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma izsoles
komisijai veikt izsoles procedūru likumā noteiktajā kārtībā.

18.§
Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, privatizācijas
ierosinājuma noraidīšanu
Dome nolemj:
1. Atteikt nodot privatizācijai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Skolas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā 1,0957ha platībā.

19.§
Par privatizācijas objekta - nekustamā īpašuma - zemes vienības Jūdažu ielā 7,
Siguldā privatizācijas rezultātu apstiprināšanu
Dome nolemj:
1. Atzīt par pabeigtu privatizācijas objekta – apbūvēta zemes gabala Jūdažu
ielā 7, Siguldā ar kadastra Nr. 8015 004 0406, privatizāciju un apstiprināt
privatizācijas rezultātus par summu Ls 14 178,- .

20.§
Par nekustamā īpašuma ‘’Kaļļu grantskarjers’’, Mores pagastā, Siguldas
novadā atteikumu nodot privatizācijai
Dome nolemj:
1. Atteikt nodot privatizācijai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
‘’Kaļļu grantskarjers’’ ar platību 12 ha, kas atrodas Mores pagastā.
21.§
Par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 3, Mores pagastā, Siguldas novadā
privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
Dome nolemj:
Atteikt nodot privatizācijai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar
platību 23,71 ha Siguldas ielā 3, Mores pagastā, Siguldas novadā.

22.§
Par nekustamā īpašuma Miera ielā 9 (kadastra Nr. 8015 002 0801), Siguldā,
Siguldas novadā privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
Dome nolemj:
Noraidīt nekustamā īpašuma Miera ielā 9, Siguldā privatizācijas ierosinājumu.

23.§
Par nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala Ventas ielā 6A, Siguldā
izsoles noteikumu projektu
Dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemes gabala Ventas ielā 6A
ar kadastra Nr.8015 004 0213 un platību 1432m² Siguldā, Siguldas
novadā, Rīgas rajonā izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma
privatizācijas komisijai veikt izsoles procedūru likumā noteiktajā kārtībā.

24.§
Par pašvaldības īpašuma objekta – pirts un garāžas Vējupītes ielā 10, Siguldas
pagastā privatizāciju
Dome nolemj:
1. Nodot privatizācijai Siguldas novada pašvaldības īpašuma objektu – pirti,
katlu telpu, nojumi un garāžu 146,9m² platībā Vējupītes ielā 10, Siguldas
pagastā, kadastra apzīmējums 8094 004 0093 domājamo daļu 001.

2. Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai organizēt privatizējamā
objekta novērtēšanu, pieaicinot īpašuma objekta novērtēšanā ekspertus.
3. Uzdot Siguldas novada domes Privatizācijas komisijai izstrādāt
privatizācijas noteikumus.
25.§
Par atkritumu izgāztuves slēgšanu un atkritumu ievešanas pārtraukšanu
Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuves „Sigulda”(Silzemnieki) teritorijā
Dome nolemj:
1. Slēgt atkritumu izgāztuvi iznomājamā zemes gabalā Gaujas NP Krimulda
– 7 ar kopējo platību 33.98 ha sakarā ar projekta „Krimuldas pagasta
atkritumu izgāztuves „Sigulda” (Silzemnieki) rekultivācija” realizāciju.
2. Nekavējoties pārtraukt atkritumu ievešanu, to šķirošanu vai pārstrādi.

26.§
Par vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Dome nolemj:
Slēgt vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai.

28.§
Par Siguldas novada Attīstības programmas 2007. – 2019.gadam apstiprināšanu
Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Attīstības programmu 2007 – 2019. gadam.

29.§
Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes Iepirkumu komisiju sekojošā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs UģisMitrevics
komisijas locekļi
Jānis Zilvers
Aivars Jakobsons
Iveta Tillere
Lolita Ersta
Jānis Palkavnieks

30.§
Par izmaiņām Pašvaldības īpašuma izsoles komisijas sastāvā
Dome nolemj:

1. Apstiprināt Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma izsoles komisiju
sekojošā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs
komisijas locekļi
Aivars Jakobsons
Anita Ozola
Anita Viðkere
Vija Dīcmane
Zenta Āboliņa
Zenta Bite

31.§
Par izmaiņām Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāvā
Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma izsoles komisiju sekojošā
sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs
komisijas locekļi
Aivars Jakobsons
Anita Ozola
Anita Viðkere
Vija Dīcmane
Zenta Āboliņa
Zenta Bite

32.§
Par izmaiņām Ārkārtas situāciju komisijas sastāvā
Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes Ārkārtas situāciju komisiju
komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
komisijas locekļi
Marģers Milberts
Augusts Popovs
Ina Lankovska
Indulis Andžāns
Imants Lārmanis
Jānis Libkovskis
Ēriks Andžāns
Harijs Ðtrauss
Jāzeps Andžāns
Jānis Kārkliņš
Modris Guķis
Ivars Miķelsons
Aivars Jakobsons
Anita Ozola

33. §
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dome nolemj:

sekojošā sastāvā:

1. Izīrēt personai dzīvokli Nr.20 Siguldas ielā 5, Mores pagastā.
2. Noteikt, ka dzīvoklis Nr.20 Siguldas ielā 5, Mores pagastā, Siguldas
novadā nav privatizējams.
34.§
Par personas reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
saņemšanas reģistrā
Dome nolemj:
Atteikt personu reģistrēt vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
saņemšanas reģistrā.

35.§
Par nekustamā īpašuma Pagasta mežs Nr.8, Mores pagastā, Siguldas novadā,
privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
Dome nolemj:
1. Atteikt nodot privatizācijai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
‘’Pagasta mežs Nr.8’’ ar platību 15,48 ha, kas atrodas Mores pagastā.

36.§
Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
Dome nolemj:
1. Piešķirt sociālās palīdzības pabalstus par kopējo summu Ls 1928,56:
1.1. veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai vienai personai par summu Ls 100 ,-;
1.2. brīvpusdienu apmaksai trīs bērniem, apmaksājot iesniegtos rēķinus;
1.3. apkures sistēmas sakārtošanai vienai personai par summu Ls 38,56;
1.4. uzturēšanās izdevumu apmaksai vienai ģimenei (3 personām) jauniešu viesnīcāinternātā „Laurenči” pēc ugunsgrēka par summu Ls 990,- apmaksājot rēķinu;
1.5. vienreizēju pabalstu ugunsgrēkā cietušām 4 ģimenēm par kopējo summu Ls 800,1.6. vienreizēju pabalstu bārenim, sasniedzot pilngadību, 1 personai par summu Ls
265,37.§
Par ģimenes ārsta prakses izveidi Siguldas novadā
Dome nolemj:
Lūgt Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai izveidot papildu vienu
ģimenes ārsta praksi Siguldas novadā.

38.§
Par apbalvošanu ar Atzinības rakstu un naudas balvas piešķiršanu
Dome nolemj:

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, par aktīvu sabiedrisko
darbību, apbalvot ar Atzinības rakstu un naudas balvu Pensionāru biedrības „Sigulda”
vadītāju Alfonu Jumiķi, Latvijas Sarkanā Krusta Mores pagasta nodaļas vadītāju
Indru Jakobsoni un Siguldas – Štūres sadraudzības biedrības vadītāju Dzintru
Melderi.

39.§
Par grozījumiem 2005.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
sociālo palīdzību Siguldas novadā”
Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem
2005.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālo palīdzību Siguldas
novadā”” projektu.

40. §
Par izsoles objekta – kustamās mantas traktora T-150K rezerves daļu pārdošanu
Dome nolemj:
Pārdot traktoru T-150K rezerves daļās.

41. §
Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no Siguldas novada pašvaldības bilances
Dome nolemj:
Izslēgt no Siguldas novada pašvaldības bilances zemi 809 kv.m. platībā
Nurmižu ielā 21.

42.§
Par nekustamā īpašuma uzņemšanu Siguldas novada pašvaldības bilancē
Dome nolemj:
Ņemt uzskaitē Siguldas novada domes bilancē nekustamo īpašumu Pils iela
17,

43.§
Par būvniecības ieceri īpašumā „Meža zīlītes”, Siguldā, Siguldas novadā
Dome nolemj:
Akceptēt dzīvojamās mājas būvniecības ieceri īpašumā „Meža zīlītes”,
Siguldā.

44.§
Ziņojums par paredzētās veikala telpu rekonstrukcijas par picēriju Leona
Paegles ielā 4 -701, Siguldā publisko apspriešanu
Dome nolemj:
Jautājumu izskatīt nākošajā domes sēdē 7.novembrī pēc Ekonomikas ministrijas
Būvniecības departamenta atzinuma saņemšanas.

45.§
Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā 1/23 domājamās daļas
pieņemšanu īpašumā
Dome nolemj:
1. Pieņemt Siguldas novada domes īpašumā bez atlīdzības no Rīgas rajona
padomes nekustamā īpašuma, kas atrodas Lāčplēša ielā 24, Rīgā un sastāv no
zemes gabala 757 kv.m. platībā, vienas 5-stāvu administratīvās ēkas ar
mansardu un garāžas, 1/23 domājamo daļu.

Sēde slēgta plkst. 18.10.
Nākošā sēde 2007.gada 7.novembrī plkst. 16.00.
Sēdi vadīja:

T.Puķītis

Protokolēja:

I.Kisila

