Novada domes sēdes protokols
2007.gada 21.novembrī

Siguldā

Nr.23

1. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
2. Par individuālo darbu.
3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu maģistrālo ūdens apgādes tīklu izbūvei
Kļavu ielā.
4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu iekškvartāla ceļu un stāvlaukumu
izbūvei Leona Paegles ielas kvartālā.
5. Par veikala ierīkošanu.
6. Par apbedīšanas biroja ierīkošanu.
7. Par ieroču, munīcijas un pirotehnikas tirdzniecību.
8. Par būvniecības ieceri d/s „Vējupīte Nr.7”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā.
9. Par būvniecības ieceri Mēness ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
10. Par būvniecības ieceri īpašumā „Jaunkrišjāņi”, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā.
11. Par būvniecības ieceri Gundegu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
12. Par būvniecības ieceri Saules ielā 6 un īpašumā „Paceplīši”, Siguldā,
Siguldas novadā.
13. Par adreses vai nosaukuma piešķiršanu.
14. Par lēmuma atcelšanu.
15. Par zemes ierīcības projektu izstrādi.
16. Par uzņemšanu uzskaitē līdzvērtīgas zemes saņemšanai citā vietā.
17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma noslēgšanu.
18. Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.
19. Par līdzekļu piešķiršanu maznodrošināto ģimeņu bērniem.
20. Par neapbūvēta zemesgabala Kuršu ielā 5, Siguldā, privatizācijas
izbeigðanu.
21. Par neapbūvēta zemesgabala Kuršu ielā 14, Siguldā, privatizācijas
izbeigðanu.
22. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Mālpils ielā 7, Siguldā nenodošanu privatizācijā.
23. Par atsavināmā nekustamā īpašuma „Mores pagasta padomes mežs
Nr.2”, ar kadastra Nr.4266 005 0039, Mores pagastā, Siguldas novadā,
trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
24. Par grozījumiem 2007.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
Siguldas novada pašvaldības budžetu 2007.gadam”
25. Par teritoriālo reformu.

1.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Dome nolemj:
4 gadījumos atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu.

2.§
Par individuālo darbu.
Dome nolemj:
6 personām atļaut nodarboties ar individuālo darbu.

3.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu
maģistrālo ūdens apgādes tīklu izbūvei Kļavu ielā
dome nolemj:
Piešķirt līdzekļus izdevumu par ūdensvada izbūvi Kļavu ielā finansēšanai.
4.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu iekškvartāla ceļu un
stāvlaukumu izbūvei Leona Paegles ielas kvartālā.
dome nolemj:
Piešķirt līdzekļus izdevumu par ceļu un stāvlaukumu izbūvi Leona Paegles ielas
kvartālā finansēšanai.

5.§
Par veikala ierīkošanu.
dome nolemj:
1. Piekrist tam, ka individuālais uzņēmums „DORKADA” ierīko lietotu
apģērbu veikalu Pulkveža Brieža ielā 24 – 52P, Siguldā.
2. Noteikt telpām nekustamā īpašuma lietošanas papildmērķi – komerciāla
rakstura apbūve .
3. Reklāmas izkārtņu izvietošanu saskaņot Siguldas novada būvvaldē.

6.§
Par apbedīšanas biroja ierīkošanu.
dome nolemj:

1. Piekrist tam, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MUNDUS NL” ierīko
apbedīšanas biroju Leona Paegles ielā 9, Siguldā.
2. Reklāmas izkārtņu izvietošanu saskaņot Siguldas novada būvvaldē.
7.§
Par ieroču, munīcijas un pirotehnikas tirdzniecības saskaņošanu.
dome nolemj:
Saskaņot SIA „HOBIJS” tirdzniecību veikalā Valdemāra ielā 1, Siguldā.
8.§
Par būvniecības ieceri
d/s „Vējupīte nr.7”,Siguldas pagastā, Siguldas novadā
dome nolemj:
Akceptēt d/s „Vējupīte Nr.7”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Rīgas rajonā
būvniecības ieceri.
9.§
Par būvniecības ieceri
Mēness ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā
dome nolemj:
Akceptēt Mēness ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā, Rīgas rajonā būvniecības ieceri.
10.§
Par būvniecības ieceri īpašumā
„Jaunkrišjāņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
dome nolemj:
Akceptēt būvniecības ieceri īpašumā „Jaunkrišjāņi”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, Rīgas rajonā.
11.§
Par būvniecības ieceri
Gundegu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā
dome nolemj:
Akceptēt Gundegu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, Rīgas rajonā būvniecības ieceri.
12.§
Par būvniecības ieceri Saules ielā 6 un
īpašumā „Paceplīši”, Siguldā, Siguldas novadā

dome nolemj:
Akceptēt dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūves ieceri Saules ielā 6 un
īpašumā „Paceplīši”, Siguldā, Siguldas novadā, Rīgas rajonā.

13.§
Par adreses vai nosaukuma piešķiršanu.
dome nolemj:
1. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai noteikt
adresi Skolas iela 10A, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.
2. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai noteikt
adresi Skolas iela 12A, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.

14.§
Par lēmuma atcelšanu.
dome nolemj:
Atcelt Mores pagasta padomes 1995.gada 25.janvāra lēmumu (prot.Nr.9.) par īpašuma
tiesību atjaunošanu un zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.

15.§
Par zemes ierīcības projektu izstrādi
dome nolemj:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Strēlnieku iela 84,
Sigulda, sadalīšanai.
16.§
Par uzņemšanu uzskaitē
līdzvērtīgas zemes saņemšanai citā vietā.
dome nolemj:
Uzņemt uzskaitē 1 personu līdzvērtīgas zemes saņemšanai citā pilsētas vietā par
īpašumā neatjaunoto zemes daļu.
17.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un
nomas līgumu noslēgšanu.
1. Dome nolemj:
3 gadījumos slēgt zemes nomas līgumus.

2. dome nolemj:
Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi personām,
kuras nav izpildījušas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas noteikumus.

18.§
Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.
Dome nolemj:
Piešķirt sociālās palīdzības pabalstus par kopējo summu Ls 1086,30

19.§
Par līdzekļu piešķiršanu maznodrošināto ģimeņu bērniem.
dome nolemj:
1.
2.

Piešķirt Ls 75,- Dþudo nodarbību apmaksai par šā gada oktobri.
Piešķirt līdzekļus transporta pakalpojumu izdevumu apmaksai Ls 100,mēnesī, noslēdzot uzņēmuma līgumu ar pakalpojuma izpildītāju.

20.§
Par neapbūvēta zemesgabala Kuršu ielā 5, Siguldā
privatizācijas izbeigšanu.
dome nolemj:
1. Atzīt 2007.gada 8.novembra privatizējamā nekustama īpašuma Kuršu ielā
5, Siguldā pārdošanu izsolē par nesekmīgu.
2. Izbeigt nekustama īpašuma – zemesgabala Kuršu ielā 5, Siguldā
privatizāciju.
21.§
Par neapbūvēta zemesgabala Kuršu ielā 14, Siguldā
privatizācijas izbeigšanu
dome nolemj:
1. Atzīt 2007.gada 8.novembra privatizējamā nekustama īpašuma Kuršu ielā
14, Siguldā pārdošanu izsolē par nesekmīgu.
2. Izbeigt nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala Kuršu ielā 14,
Siguldā privatizāciju.

22.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Mālpils ielā 7, Siguldā –
nenodošanu privatizācijai
dome nolemj:
Nenodot privatizācijai nekustamo īpašumu – zemes vienību Mālpils ielā 7, Siguldā,
Siguldas novadā .

23.§
Par atsavināmā nekustamā īpašuma „Mores pagasta padomes meþs Nr.2”,
ar kadastra Nr.4266 005 0039, Mores pagastā, Siguldas novadā,
trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu.

dome nolemj:
Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma „Mores pagasta padomes mežs Nr.2”,
Mores pagastā, Siguldas novadā, trešās izsoles noteikumu projektu.

24.§
Par grozījumiem 2007.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
Siguldas novada pašvaldības budžetu 2007.gadam”
dome nolemj:
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu „Par grozījumiem 2007.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2007. gadam”
projektu.

25.§
Par teritoriālo reformu
dome nolemj:
1. Nepiekrist Siguldas novada teritorijai pievienot Allažu, Inčukalna un
Vangažu pašvaldības, atstājot Siguldas novada teritoriju esošajās
robežās.
2. Lūgt LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju izskatīt
iespēju novadu kartē paredzēt novadu, kurā apvienotos Siguldas
novads, Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts.

