2014.gada 1.oktobrī

Siguldā

Nr.18

Siguldas novada Domes sēdes
darba kārtība
1. Par pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūras” vidēja termiņa darbības
stratēģijas 2014.-2016. gadam apstiprināšanu.
2. Par koncesijas resursa - katlu mājas „Kalnabeites 11”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, malkas šķūņa izslēgšanu no koncesijas resursu sastāva.
3. Par Siguldas novada Domes 01.10.2014. saistošo noteikumu Nr.19 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā " apstiprināšanu.
4. Par Siguldas novada Domes noteikumu „Noteikumi par Siguldas novada Būvvaldes
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas kārtību” apstiprināšanu.
5. Par detālplānojuma projekta īpašumam „Vārnas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
nodošanu publiskajai apspriešanai.
6. Par zemes piekritību.
7. Par valstij piekritīgajām zemes vienībām un publiskajiem ūdeņiem.
8. Par pašvaldības tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām.
9. Par Siguldas novada Domes pārstāvja deleģēšanu dalībai Eiropas Komisijas LIFE13
NAT/LV/000578 projekta „Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana
Latvijā” Konsultatīvajā padomē un Purvu apsaimniekošanas plāna sanāksmēs.
10. Par maksu interešu izglītības programmām Siguldas Mākslu skolā "Baltais Flīģelis".
11. Par reklāmas objekta izvietošanas atļauju reklāmas stendam pie valsts autoceļa A2
Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene).
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Jānis Zilvers, Dainis Dukurs, Jānis Strautmanis, Ilmārs Lipskis, Ēriks
Čoders, Māris Malcenieks, Ņina Balode, Eva Viļķina, Guntars Zvejnieks, Jānis Lazdāns
Nepiedalās deputāti: Līga Sausiņa – slimības dēļ, Ināra Paegle – slimības dēļ, Indra Ozoliņa –
slimības dēļ, Mārtiņš Zīverts – tiekas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Jeļena Zarandija, Juridiskās
pārvaldes vadītāja p.i. Aldis Vecvanags, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, IT nodaļas
vecākais datortīklu administrators Dzintars Strads, Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes
vadītāja Inga Zālīte, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Spriņķe, Zemes nodaļas vadītāja Anita
Viškere, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Nekustamā īpašuma nodokļu administratore Kristīne
Bērze, Galvenā arhitekte Maija Geidāne, Teritorijas plānotāja Zane Gatere, Vides, darba un
civilās aizsardzības nodaļas vadītājs Aivars Jakobsons
Piedalās: P/A „Siguldas attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante
Protokolē: Administratīvās pārvaldes vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:05
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Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt sēdes
darba kārtību ar 2 papildjautājumiem „Par grozījumiem 2013.gada 14.augusta Siguldas novada
Domes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Siguldas novada kapsētu kapličās”” un „Par kredīta
ņemšanu”.
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Zilvers, J.Lazdāns,
I.Lipskis, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, E.Viļķina, Ē.Čoders), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar 2 papildjautājumiem:
12. Par maksas pakalpojumiem Siguldas novada kapsētu kapličās.
13. Par kredīta ņemšanu.
Domes sēdē ierodas deputāts M.Malcenieks. Turpmāk balsošanā piedalās 11 deputāti.

1.§
Par pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūras” vidēja termiņa darbības
stratēģijas 2014.-2016. gadam apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Konstante
Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 1.apakšpunktu, kas
nosaka, ka pašvaldības dome apstiprina pašvaldības aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju
un saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas un Finanšu komitejas 03.09.2013. atzinumu
(prot. Nr.15, § 12), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Strautmanis,
J.Zilvers, J.Lazdāns, I.Lipskis, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, E.Viļķina, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūras” vidēja termiņa darbības
stratēģiju 2014.-2016.gadam.
2.§
Par koncesijas resursa - katlu mājas „Kalnabeites 11”, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
malkas šķūņa izslēgšanu no koncesijas resursu sastāva
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja p.i. A.Vecvanags
Izskatījusi SIA „Wesemann-Sigulda” valdes locekles O.Carevas 2014. gada 18.augusta
vēstuli Nr. 463, par koncesijas resursa - katlu mājas „Kalnabeites 11”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, malkas šķūņa izslēgšanu no koncesijas resursu sastāva, Dome konstatē:
1. Ar 2004. gada 13. novembra koncesijas līguma 2.1. punktu SIA „Wesemann” ir nodotas
siltumenerģijas ražošanas un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas tiesības, kā arī pašvaldības
īpašums – lietu kopība, pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma „Siguldas siltums” manta, šo tiesību
realizēšanai. Saskaņā ar šo līgumu koncesionāra tiesības realizē koncesionāra kapitālsabiedrība
SIA „Wesemann-Sigulda”.
2. SIA „Wesemann-Sigulda” 2014. gada 18.augusta vēstulē Nr. 463 norāda, ka sakarā ar to, ka
katlu mājā, kad apz. 8094 003 0064 009, kas atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes ar
nosaukumu „Kalnabeites 11”, kad apz. 8093 003 0064, malkas apkures katlu vietā ir ierīkoti
gāzes apkures katli, izmantot malkas šķūni vairs nav nepieciešams. Līdz ar to, lūdz Siguldas
novada Domi izslēgt malkas šķūni, kad. apz. 8094 003 0061 008, no koncesijas resursu sastāva
un pieņemt to pašvaldības valdījumā.
3. 2014. gada 25. septembrī jautājums izskatīts Koncesiju uzraudzības komisijā un pieņemts
atzinums par nepieciešamību izslēgt malkas šķūni, kad.apz. 8094 003 0061 008, kas atrodas uz
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pašvaldībai piederošas zemes ar nosaukumu „Kalnabeites 11”, Siguldas pag., Siguldas nov.,
kadastra Nr. 8094 003 0064, no koncesijas resursu sastāva.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 2. punktu, Koncesiju likuma 5.panta pirmo daļu un 12.pantu, Publiskās un privātās
partnerības likuma Pārejas noteikumu 3. punktu un Finanšu komitejas 2014.gada 3.septembra
sēdes atzinumu (prot. Nr.15, §13) un 2014.gada 25.septembra Koncesiju uzraudzības komisijas
atzinumu (prot. Nr.6, §2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
J.Strautmanis, J.Zilvers, J.Lazdāns, I.Lipskis, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, E.Viļķina, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1.

2.
3.
4.

Izslēgt malkas šķūni, kad.apz. 8094 003 0061 008, kas atrodas uz pašvaldībai piederošās
zemes ar nosaukumu „Kalnabeites 11”, Siguldas pag., Siguldas nov., kadastra Nr. 8094
003 0064, no koncesijas resursu sastāva.
Izdarīt grozījumus 2004.gada 13. novembra Koncesijas līgumā, izslēdzot no 2.3. punkta
sestās rindkopas vārdus „malkas šķūnis”.
Noslēgt vienošanos ar SIA „Wesemann ’’ un SIA „Wesemann-Sigulda” par grozījumiem
2004.gada 13.novembra Koncesijas līgumā.
Uzdot Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldei pieņemt
pašvaldības valdījumā malkas šķūni, kad.apz. 8094 003 0061 008, sastādot par to
pieņemšanas-nodošanas aktu.

3.§
Par Siguldas novada Domes 01.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 19
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā " apstiprināšanu
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Izskatījusi Siguldas novada Domes 01.10.2014. saistošo noteikumu Nr.19 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā” projektu un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu, 2.1daļu, 2.panta 8.1daļu, 3.panta
pirmo daļu, 1.4 daļu, 1.6 daļu, 9.panta otro daļu, Pārejas noteikumu 58, 59.punktu, kā arī
pamatojoties uz Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2014.gada 1.oktobra atzinumu (prot.
Nr.17, §2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Zilvers,
J.Lazdāns, I.Lipskis, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, E.Viļķina, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Domes 01.10.2014. saistošos noteikumus Nr.19 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”.
4.§
Par Siguldas novada Domes noteikumu „Noteikumi par Siguldas novada Būvvaldes
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas kārtību”
apstiprināšanu
Ziņo: Būvvaldes vadītāja R.Bete
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punka g.
apakšpunktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2014.gada 24.septembra atzinumu (prot. Nr.9, §5), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Zilvers, J.Lazdāns, I.Lipskis, Ņ.Balode, G.Zvejnieks,
E.Viļķina, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Domes noteikumus „Noteikumi par Siguldas novada Būvvaldes
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas kārtību”.
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5.§
Par detālplānojuma projekta īpašumam
„Vārnas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu publiskajai apspriešanai
Ziņo: Teritorijas plānotāja Z.Gatere
Pamatojoties uz 13.10.2011. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 20.panta 5. punktu,
16.10.2012. MK noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 108. punktu, kā arī saskaņā ar detālplānojuma izstrādes vadītājas 2014.gada
10.septembra atzinumu „Par detālplānojumu īpašumam “Vārnas”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, kad. Nr.8094 002 0020”, Siguldas novada Domes 28.05.2014. lēmumu „Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vārnas”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads” (prot. Nr.11, 8§) un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 24.09.2014. sēdes
lēmumu (prot. Nr.9, §4), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Strautmanis,
J.Zilvers, J.Lazdāns, I.Lipskis, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, E.Viļķina, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Nodot detālplānojuma projektu īpašumam „Vārnas”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, kad. Nr. 8094 002 0020, publiskajai apspriešanai, nosakot apspriešanas
termiņu – četras nedēļas, laika posmā no 2014. gada 13.oktobra līdz 2014.gada
10.novembrim.
2. Detālplānojuma izstrādātajam sagatavot un publicēt paziņojumu par 1. punktā minētā
detālplānojuma projekta publisko apspriešanu vietējā laikrakstā „Rīgas apriņķa avīze”
vai ”Siguldas Novada Ziņas” un ievietot to Siguldas novada mājas lapā
www.sigulda.lv.
3. Detālplānojuma izstrādātājam iesniegt detālplānojuma projektu Darba uzdevumā
norādītajām institūcijām atzinumu saņemšanai.
Pielikumā: 2014.gada 10.septembra atzinums „Par detālplānojumu īpašumam „Vārnas”, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kad.Nr.8094 002 0020”.
6.§
Par zemes piekritību
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, Rīga, LV1050, reģ. Nr. 90000030432, 18.02.2014. vēstuli Nr. 2-04/215 „Par fizisku un juridisku personu
lietošanā un tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām”, kurā tiek lūgts salīdzināt Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus ar novada pašvaldības teritorijā
esošajām fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām,
pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta ceturto daļu,
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otro daļas 3.,4. un 5.punktu, trešās daļas 3.un 4.punktu, ceturto, piektās daļas 1.un
2.punktu un sesto daļu, 4.¹ panta otrās daļas 3., 4. un 5.punktu, trešo daļu, 8.panta ceturto ¹ daļu,
likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 18.pantu, Pārejas noteikumu 3.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktu, Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23. otrās
daļas 1. punktu, devīto daļu, vienpadsmitās daļas 3. punktu, divpadsmito daļu, 10.04.2012. MK
noteikumu Nr. 263 „Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi ”
132.1.apkašpunktu, 03.09.2009. MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi"
8.punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 24.septembra atzinumu (prot. Nr.9,
§9), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Zilvers,
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J.Lazdāns, I.Lipskis, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, E.Viļķina, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemes īpašums ar adresi Dārza iela 344, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas
novads, kad. Nr. 8042 001 0099, platība 0,06 ha, ir piekrītošs Siguldas novada
pašvaldībai.
2. Ar 01.09.2006. izbeigt zemes lietošanas tiesības dārzkopības biedrībai „Allaži”, reģ.
Nr. 50103074461, juridiskā adrese Sūnu iela 1, Egļupe, Allažu pagas, Siguldas novads,
uz īpašumiem:
2.1.
Sūnu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0399, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0275, platība 0,04 ha un zemes vienības,
kad. apz. 8041 001 0399, platība 0,17 ha;
2.2.
Smilšu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0388,
kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0388, platība 0,12 ha;;
2.3.
Saules iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0390,
kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0390, platība 0,1 ha;
2.4.
Mežmaļu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0155,
kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0393, platība 0,36 ha;
2.5.
Sila iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0398, kas
satāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0398, platība 0,17 ha;
2.6.
Sūnu iela 1, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0400,
kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0400, platība 0,06 ha;
2.7.
Allažu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0401,
kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0401, platība 1,21 ha;
2.8.
Ogu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0158, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0403, platība 0,14 ha;
2.9.
Egļu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0159, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0404, platība 0,11 ha;
2.10. Mēness iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0275, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0405, platība 0,14 ha;
2.11. Dārza iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0386, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0406, platība 0,59 ha;
2.12. Draudzības iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0393,
kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0407, platība 0,11 ha;
2.13. Priežu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0395, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0408, platība 0,12 ha;
2.14. Silciema iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0403, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0409, platība 0,23 ha;
2.15. Zvaigžņu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0404, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0410, platība 0,19 ha;
2.16. Zemeņu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0405, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0411, platība 0,13 ha;
2.17. Lapu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0406, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0412, platība 0,14 ha un zemes
vienības, kad. apz. 8041 001 0413, platība 0,03 ha, un zemes vienības, kad. apz. 8041
001 0414, platība 0,07 ha;
2.18. Mētru iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0407, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0415, platība 0,07 ha;
2.19. Viršu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0408, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0416, platība 0,09 ha;
2.20. Smilgu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0409, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0417, platība 0,1 ha;
2.21. Mazā iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0410, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0418, platība 0,03 ha;
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2.22. Garā iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0411, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0419, platība 0,3 ha;
2.23. Bišu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0412, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0420, platība 0,17 ha;
2.24. Siguldas iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0413, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0421, platība 0,4 ha;
2.25. Īsā iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0414, kas sastāv
no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0422, platība 0,02 ha;
2.26. Meliorācijas grāvji, kad. Nr. 8042 001 0416, kas sastāv no zemes vienībām ar kad.
apz.
2.26.1. 8042 001 0423, platība 0,3 ha;
2.26.2. 8042 001 0424, platība 0,1 ha;
2.26.3. 8042 001 0425, platība 0,08 ha;
2.26.4. 8042 001 0426, platība 0,07 ha;
2.26.5. 8042 001 0427, platība 0,06 ha;
2.26.6. 8042 001 0428, platība 0,09 ha;
2.26.7. 8042 001 0429, platība 0,06 ha;
2.26.8. 8042 001 0430, platība 0,12 ha;
2.26.9. 8042 001 0431, platība 0,08 ha;
2.26.10. 8042 001 0432, platība 0,06 ha;
2.26.11. 8042 001 0433, platība 0,1 ha;
2.26.12. 8042 001 0434, platība 0,04 ha;
2.26.13. 8042 001 0435, platība 0,05 ha;
2.26.14. 8042 001 0436, platība 0,17 ha;
2.26.15. 8042 001 0437, platība 0,13 ha;
2.26.16. 8042 001 0438, platība 0,06 ha.
2.27. Koplietošanas iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001
0500, kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0500, platība 0,51 ha;
3. Noteikt, ka lēmuma 2.punktā minētie īpašumi ir piekrītoši Siguldas novada pašvaldībai.
4. Ar 01.09.2006. izbeigt zemes lietošanas tiesības A.R. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemi ar nosaukumu „Lāčplēši”, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 007
0086, platība 1,2 ha (nav kadastrāli uzmērīta līdz 31.08.2006).
5. Noteikt, ka zemes īpašums ar nosaukumu „Lāčplēši”, Allažu pagasts, Siguldas novads,
kad. Nr. 8042 007 0086, platība 1,2 ha, ir piekrītošs Siguldas novada pašvaldībai.
6. Ar 31.12.2011. izbeigt zemes lietošanas tiesības R.A. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemi (Mores TDP 1992.gada 11.augusta 20.sasaukuma 12.sesijas lēmums) ar nosaukumu
„Ilganči”, Mores pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 4266 002 0069, platība 2,31 ha (nav
noslēgts līgums par zemes izpirkšanu ar LHZB līdz 2011.gada 30.decembrim).
7. Noteikt, ka zemes īpašums ar nosaukumu „Ilganči”, Mores pagasts, Siguldas novads,
kad. Nr. 4266 002 0069, platība 2,31 ha, ir piekrītošs Siguldas novada pašvaldībai.
8. Ar 01.09.2010. izbeigt zemes lietošanas tiesības A.B. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemi ar nosaukumu „Dzintari”, Mores pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 4266 006
0010, platība 2,2 ha (nav kadastrāli uzmērīta līdz 31.08.2009).
9. Noteikt, ka zemes īpašums ar nosaukumu „Dzintari”, Mores pagasts, Siguldas novads,
kad. Nr. 4266 006 0010, platība 2,2 ha, ir piekrītošs Siguldas novada pašvaldībai.
10. Ar 01.09.2006. izbeigt zemes lietošanas tiesības R.P. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemi ar nosaukumu „Ozoli”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8094 004 0376,
platība 6,7 ha (nav kadastrāli uzmērīta līdz 31.08.2006).
11. Noteikt, ka zemes īpašums ar nosaukumu „Ozoli”, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
kad. Nr. 8094 004 0376, platība 6,7 ha, ir piekrītošs Siguldas novada pašvaldībai.
12. Ar 01.09.2006. izbeigt zemes lietošanas tiesības J.K. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemi ar nosaukumu „Vecputniņi-1”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8094
005 0198, platība 1,5 ha (nav kadastrāli uzmērīta līdz 31.08.2006).
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13. Noteikt, ka zemes īpašums ar nosaukumu „Vecputniņi-1”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, kad. Nr. 8094 005 0198, platība 1,5 ha, ir piekrītošs Siguldas novada pašvaldībai.
14. Ar 31.12.2011. izbeigt zemes lietošanas tiesības I.S. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemes vienību ar adresi „Čiekuriņi”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad.
apz. 8094 005 0280, platība 0,1301 ha (nav noslēgts līgums par zemes izpirkšanu ar
LHZB līdz 2011.gada 30.decembrim).
15. Noteikt, ka zemes īpašuma zemes vienība ar adresi „Čiekuriņi”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kad. apz. 8094 005 0280, platība 0,1301 ha, ir piekrītoša
Siguldas novada pašvaldībai.
16. Noteikt, ka zemes īpašums ar nosaukumu „110 kw elektrolīnija”, kad. Nr. 8042 001
0418, kas sastāv no zemes vienībām ar kad. apz. 8042 001 0441, platība0,04 ha, kad. apz.
8042 001 0442, platība 0,07 ha, kad. apz. 8042 001 0443, platība 0,03 ha, kad. apz. 8042
001 0444, platība 0,05 ha, kad. apz. 8042 001 0445, platība 0,05 ha, kad. apz. 8042 001
0446, platība 0,05 ha, kad. apz. 8042 001 0447, platība 0,12 ha, ir piekrītošs Latvijas
valstij Ekonomikas ministrijas personā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
7.§
Par valstij piekritīgajām zemes vienībām un publiskajiem ūdeņiem
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, Rīga, LV1050, reģ. Nr. 90000030432, 24.07.2014. vēstuli Nr. 2-04/563 „Par valstij piekritīgajām zemes
vienībām un publiskajiem ūdeņiem”, kurā tiek lūgts izvērtēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētos datus ar novada pašvaldības teritorijā esošajām valstij
piekrītošajām un piederošajām zemes vienībām, uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas
īpašuma tiesības un datus par zemes vienībām, kuras atbilstoši Civillikumam ir publiskie ūdeņi,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktu, 10.04.2012. MK noteikumu Nr. 263 „Kadastra
objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi ” 132.1.apkašpunktu 03.11.2014.
MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 8.punktu, Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2014.gada 24.septembra atzinumu (prot. Nr.9, §8), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Zilvers, J.Lazdāns, I.Lipskis, Ņ.Balode, G.Zvejnieks,
E.Viļķina, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Valstij piekrītošajam nekustamajam īpašumam, kad. Nr. 8094 001 0152, kas sastāv no zemes
vienības ar kad. apz. 8094 001 0152, mainīt nosaukumu no Gaujas upe uz Gauja.
2. Valstij piekrītošajam nekustamajam īpašumam, kad. Nr. 8094 002 0245, kas sastāv no zemes
vienības ar kad. apz. 8094 002 0245, mainīt nosaukumu no Gaujas upe uz Gauja. Zemes
vienībai precizēt platību, no 14.05 ha, uz 13,3 ha.
3. Apvienot īpašumus ar kad. Nr. 8094 004 0669 un kad. Nr. 8094 005 0276 vienā īpašumā ar
divām zemes vienībām, ar nosaukumu P8 „Inciems-Sigulda-Ķegums”.
4. Precizēt platības sekojošām zemes vienībām:
Zemes
KR
Īpašuma
Precizētā
vienības
esošā
N.p.k.
kadastra
Īpašuma nosaukums
platība
kadastra
platība
numurs
(ha)
apzīmējums
(ha)
4.1.
80420030092
V84 „Inciems-Kalējbūņas”
80420040297
4.6
4.88
4.2.
V70”Pievedceļš Mazajiem
80420060047
Kangariem”
80420070182
0.96
1.08
4.3.
42660010109
Gaujas NP More
42660010109
203.7
204.07
4.4.
42660010109
Gaujas NP More
42660010111
369.6
368.82
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4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

42660010109
42660020091
42660020092
42660030100
42660020091
42660030100
80940020253

4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17

80940030301
80940030208
80940010150
80940040669
80940050276
80940050288

Gaujas NP More
P32 „Augšlīgatne-Skrīveri”
V318 „Eglaine-More”
VAS „Latvijas valsts mežs”
P32 „Augšlīgatne-Skrīveri”
VAS „Latvijas valsts mežs”
Rīgas- Lugažu dzelzceļa 56.59.km
Rīgas-Lugažu dzelzceļa 46.52.km
V58 „Sigulda-Allaži-Ausma”
Autoceļš V83
P8 „Inciems-Sigulda-Ķegums”
P8 „Inciems-Sigulda-Ķegums”
V85 „Jūdaži-Nītaure”

42660010124
42660020091
42660020092
42660030102
42660040161
42660060091

89.3
8.57
3.71
249.1
3.53
362.2

89.53
10.51
3.64
250.48
4.12
363.65

80940020253

26.8

27.36

80940030207
80940030208
80940040653
80940040669
80940050276
80940050288

35.5
5
0.86
12
17.5
7.7

32.16
4.65
1.37
6.46
14.14
7.17

8.§
Par pašvaldības tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, Rīga, LV1050, reģ. Nr. 90000030432, 24.03.2014. vēstuli Nr. 2-04/282 „Par pašvaldību tiesiskajā
valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām”, kurā tiek lūgts salīdzināt Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus ar novada pašvaldības teritorijā esošajām
pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai
lietojumā esošām zemes vienībām, uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības,
kā arī pārbaudīt vai par datu atlasē iekļautajām zemes vienībām ir pieņemti pašvaldības lēmumi
par zemes piekritību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.
punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otro daļu, trešās daļas 3.un 4.punktu, ceturto, piekto un sesto daļu,4¹
panta otro daļu, trešo daļu, 8.panta ceturto ¹ daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 18.pantu, Pārejas noteikumu 3.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
11.panta otrās daļas 1.punktu, 10.04.2012. MK noteikumu Nr. 263 „Kadastra objektu
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi ” 132.1.apakšpunktu, 03.11.2009. MK
noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 8.punktu, Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2014.gada 24.septembra atzinumu (prot. Nr.9, §7), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Zilvers, J.Lazdāns, I.Lipskis, Ņ.Balode, G.Zvejnieks,
E.Viļķina, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Noteikt, ka pašvaldībai piekrīt sekojošas zemes vienības vai zemes vienību daļas:
1.1. Lūši –Robežnieki, kad. apz. 8042 002 0162;
1.2. Čerņavskas-Jaunzemi, kad. apz. 8042 003 0073;
1.3. Zvirgzdi-Puriņi, kad. apz. 8042 004 0260;
1.4. Zvirgzdi-Puriņi, kad. apz. 8042 004 0400;
1.5. Artēziskā aka „Grunduļi”, kad. apz. 8042 004 0143;
1.6. Egles –Rugāji, kad. apz. 8094 004 0753;
1.7. Ceļš Kaļķugravās, kad.apz. 80420020192;
1.8. Dzirnavu kūts, kad. apz. 8042 007 0193;
1.9. Artēziskā aka „Līdumi”. Kad. apz. 8082 009 0060;
1.10. Kundziņi, kad. apz. 8094 004 0717;
1.11. Īsā iela 167, Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov., kad. apz. 8042 001 0293;
1.12. Draudzības iela 33, Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov., kad. apz. 8042 001 0246;
1.13. Silciema iela 75, Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov., kad. apz. 8042 001 0259;
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1.14. Garā iela 133, Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov., kad. apz. 8042 001 0283;
1.15. Viršu iela 296, Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov., kad. apz. 8042 001 0326;
1.16. Centra garāžas bloks Nr. 1, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., kad. apz. 8042 004
0211;
1.17. Daļa no zemes vienības ar adresi Centra garāžas bloks Nr.2, Allaži, Allažu pag.,
Siguldas nov., kad. apz. 8042 004 0273, 260/5003 domājamo daļu apmērā;
1.18. Centra garāžas bloks Nr. 3, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., kad. apz. 8042 004
0280;
1.19. Centra garāžas bloks Nr. 4, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., kad. apz. 8042 004
0283;
2. Noteikt ka īpašums ar kad. Nr. 8042 007 0003, kas sastāv no zemes vienībām ar kad. apz.
8042 007 0140, 8042 007 0153, 8042 007 0179, 8042 007 0180, 8042 002 0221 un 8042 006
0050, ir piekrītošs Siguldas novada pašvaldībai
3. Pievienot pie īpašuma ar kad. Nr. 8094 004 0295, adrese Institūta iela, Peltes, Siguldas pag.,
Siguldas nov., sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8094 004 0657, platība 0,2226 ha, zemes
vienības ar kad. apz. 8094 004 0761 un kad. apz. 8094 004 0979. Noteikt, ka īpašums ar adresi
Institūta iela, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., ir piekrītošs Siguldas novada pašvaldībai.
4. Apvienot zemes vienības ar kad. apz. 8094 004 0684 un kad. apz. 8094 004 0667 vienā
zemes vienībā un apvienotajam nekustamam īpašumam ar kad. Nr. 8094 004 0667, platība 0,33
ha, mainīt nosaukumu no „Garāžas”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, uz adresi Ganību
iela 1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
5. Nekustamajam īpašumam ar kad. Nr. 8094 005 0167 mainīt nosaukumu „Ozolnieki”, Jūdaži,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, uz adresi „Jaunozolnieki”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas
novads.
6. Nekustamajam īpašumam ar kad. Nr. 8042 004 0251, mainīt nosaukumu „Ūdenstornis,
Artēziskā aka”, uz adresi Stārķu iela 1, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads.
7. Noteikt, ka zemes vienība ar adresi Avotu iela 15, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., kad.
apz. 8094 004 izmantojama zemes reformas pabeigšanai.
8. Precizēt platības zemes vienībām saskaņā ar Pielikumu.
9.§
Par Siguldas novada Domes pārstāvja deleģēšanu dalībai
Eiropas Komisijas LIFE13 NAT/LV/000578 projekta
„Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”
Konsultatīvajā padomē un Purvu apsaimniekošanas plāna sanāksmēs
Ziņo: Vides, darba un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs A.Jakobsons
Siguldas novada Domē ir saņemta Eiropas Komisijas LIFE projekta vadītājas - Dr.biol.
M.Pakalnes vēstule „Par Eiropas Komisijas LIFE13 NAT/LV/000578 projektu „Prioritāro
mitrāju biotopu aizsardzības un apsaimniekošana Latvijā””, saskaņā ar kuru tiek lūgts deleģēt
Siguldas novada Dome pārstāvi dalībai projekta Konsultatīvās Padomes un Purva
apsaimniekošanas plāna sanāksmēs. Projektu realizē Latvijas Universitāte.
Projekta ietvaros ir paredzēts veikt:
1. Purva biotopu izpētes, aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus dabas liegumos „Raunas
staburags” un „Ziemeļu purvi”.
2. Sudas – Zviedru purva biotopu, hidroloģisko un ģeoloģisko izpēti, kuras rezultātā teritorijas
degradētajā purva daļā tiks stabilizēts dabiskais hidroloģiskais režīms, sagatavots purva
apsaimniekošanas plāns un izstrādāts tehniskais projekts.
3. Dabas piemineklī „Dāvida dzirnavu avoti” Eiropas Savienības nozīmes biotopa „Avoti, kuri
izgulsnē avotkaļķus” apsaimniekošanu, Sosnovska latvāņu audžu platības samazināšanai.
Tā kā projektā ietvertās teritorijas daļēji atrodas Siguldas novadā (Sudas -Zviedru purva daļa
Mores pagastā), tad nepieciešams nozīmēt pašvaldības pārstāvi projekta īstenošanas gaitas
uzraudzībai.
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Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
24.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 17.septembra
atzinumu (prot. Nr.16, §2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
J.Strautmanis, J.Zilvers, J.Lazdāns, I.Lipskis, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, E.Viļķina, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Deleģēt Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Zilveru pārstāvēt Siguldas
novada Domi Latvijas Universitātes realizētā Eiropas Komisijas LIFE13 NAT/LV/000578
projekta „Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” Konsultatīvajā
padomē un Purvu apsaimniekošanas plāna sanāksmēs.
10.§
Par maksu interešu izglītības programmām Siguldas Mākslu skolā "Baltais Flīģelis"
Ziņo: deputāts G.Zvejnieks
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu,
60.panta septītās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr.382
"Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība", 2013.gada 4.decembrī apstiprināto
Siguldas Mākslu skolas "Baltais Flīģelis" nolikuma 10., 50 punktiem, kā arī ņemot vērā
Izglītības un kultūras komitejas 2014.gada 17.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.15,§3) un
Finanšu komitejas 2014.gada 1.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.17, §1), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Zilvers, J.Lazdāns, I.Lipskis, Ņ.Balode,
G.Zvejnieks, E.Viļķina, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” mācības maksu 2014./2015. mācību
gadam šādās interešu izglītības programmās, kas neapliekas ar pievienotās vērtības nodokli:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

Kolektīvs/nodarbības;
mērķauditorija
Mini studija
Vokālā studija
Vispusīgas attīstības studija

Mācību maksa

4.
5.
6.
7.

Individuāla nodarbība bērniem, jauniešiem
Mūzikas un deju studija "Sidrabiņš"
Baleta studija
Teātra studija

15,00 EUR mēnesī
17,00 EUR mēnesī
30,00 EUR mēnesī ar instrumenta spēli
17,00 EUR mēnesī bez instrumenta spēli
9,50 EUR par 40 minūšu nodarbību
15,00 EUR mēnesī
20,00 EUR mēnesī
12,00 EUR mēnesī

2. Apstiprināt Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” mācības maksu 2014./2015. mācību
gadam šādās interešu izglītības programmās, kas apliekas ar pievienotās vērtības nodokli:
Nr.
Kolektīvs/nodarbības;
Mācību maksa
p.k.
mērķauditorija
1.
Individuāla nodarbība pieaugušajiem
11,50 EUR par 40 minūšu nodarbību
(t.sk. PVN)
2.
Dizaina un mākslas studija
22,00 EUR mēnesī (t.sk. PVN)
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11.§
Par reklāmas objekta izvietošanas atļauju reklāmas stendam pie valsts autoceļa A2 Rīga –
Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)
Ziņo: Galvenā arhitekte M. Geidāne
1. 2014.gada 1.septembrī Siguldas novada Domē ir saņemts SIA „J.D.&Co”,
reģ.Nr.40003044187, juridiskā adrese Pils iela 6, Sigulda, Siguldas novads, valdes locekļa
J.D. iesniegums Nr.5.1-17/2168, kurā lūgts atcelt ierobežojumus SIA „J.D.&Co” īpašumā
esošās viesnīcas “Ezeri” reklāmas stenda izvietošanai pie valsts autoceļa A2, Siguldā, kas
noteikti Siguldas novada Būvvaldes 2014.gada 20.augusta lēmumā “Par reklāmas objekta
izvietošanas atļauju reklāmas stendam pie autoceļa A2” (prot. Nr.33, §14).
2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, Dome konstatē:
2.1.2014.gada 19.augustā Siguldas novada Būvvaldē (turpmāk- Būvvaldē) ir saņemts SIA
„J.D.&Co” iesniegums, kurā ir lūgts izsniegt reklāmas objekta izvietošanas atļauju
pie valsts autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 50,06 L.
Iesniegumam ir pievienota 2014.gada 19.maija VAS “Latvijas Valsts ceļi” izdotā
atļauja reklāmas objekta uzstādīšanai. Atļauja ir izdota pamatojoties uz SIA
„J.D.&Co” iesniegumu, zemes īpašnieka AS „Siguldas CMAS” saskaņojumu un
Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumu Nr.402 „Noteikumi par reklāmas
objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā
saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”
20.1.apakšpunktu. Atļaujas Sevišķo noteikumu 3.punkts nosaka, ka reklāmas objektu
jāuzstāda ne tuvāk kā 50m no autoceļa klātnes šķautnes, ne tuvāk kā 25m no ceļu
krustojumu zonas, kā arī ne tuvāk par 25m no blakus esošā reklāmobjekta.
2.2.Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka vietējās
pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par reklāmas materiālu,
izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās.
2011.gada 21.septembrī Siguldas novada Dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus
Nr.13 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Siguldas novada teritorijā”
(turpmāk- Saistošie noteikumi).
2.3.Saistošo noteikumu 2.23.apakšpunkts nosaka, ka gar Vidzemes šoseju ir atļauts
izvietot reklāmu ievērojot šādus nosacījumus:
2.3.1. minimālais attālums starp reklāmas objektiem, kas izvietoti viens aiz
otra, ir vismaz 50 metru. Attālumu nosaka starp vienā ielas pusē
izvietotu reklāmas objektu savstarpēji tuvākajām malām;
2.3.2. reklāmas izvietojamas perpendikulāri Vidzemes šosejai uz
apgaismotiem divpusējiem reklāmas stendiem (izmērs 2,7x5,7 (+/_
30cm), horizontāli orientēts) vai vertikāliem piloniem (izmēri:
šķērsgriezumā līdz 1,8 augstums- līdz 4,5m).
3. Izvērtējot lietas apstākļus, Dome secina:
3.1.2014.gada 10.maijā Būvvalde SIA „J.D.&Co” ir sniegusi skaidrojumu par
reklāmas izvietošanas un saskaņošanas nosacījumiem Siguldas novadā, ņemot
vērā Saistošo noteikumu nosacījumus. Reklāmas izvietojums pie Vidzemes
šosejas jāsaskaņo ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. Izvietojot reklāmu, ir jāievēro
attālums starp reklāmas objektiem, kas ir 50m un stenda izmērs - 2.7 x 5.7 (+30
cm) metri. Reklāmas stendam ir jābūt horizontāli orientētam.
3.2.2014.gada 19.augustā Būvvaldē ir saņemts SIA „J.D.&Co” iesniegums, kurā ir
lūgts izsniegt reklāmas objekta izvietošanas atļauju pie valsts autoceļa A2 Rīga –
Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 50,06 L. Iesniegumam ir pievienots
2014.gada 19.maija VAS „Latvijas Valsts ceļi” izdotā atļauja reklāmas objekta
uzstādīšanai. Atļauja ir izdota pamatojoties uz SIA „J.D.&Co” iesniegumu, zemes
īpašnieka AS „Siguldas CMAS” saskaņojumu un Ministru kabineta 2005.gada
7.jūnija noteikumu Nr.402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas
objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu
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vai informācijas objektu izvietošana” 20.1.apakšpunktu. Atļaujas atsevišķo
noteikumu 3.punkts nosaka, ka reklāmas objektu jāuzstāda ne tuvāk kā 50m no
autoceļa klātnes šķautnes, ne tuvāk kā 25m no ceļu krustojumu zonas, kā arī ne
tuvāk par 25m no blakus esošā reklāmobjekta. Atļaujas Sevišķo noteikumu
1.punkts nosaka, ka reklāmas objekta dizains jāsaskaņo ar attiecīgas pašvaldības
arhitektu.
3.3.SIA „J.D.&Co” iesniegumam pievienotajā viesnīcas „Ezeri” reklāmas objekta
skicē norādīti 2 reklāmas stenda izmēri, proti - 2.5000 x 5.000 un 3.000 x 6.000.
Pie norādītajiem stenda izmēriem iztrūkst norādes, vai stenda izmēri ir norādīti
milimetros, centimetros vai metros. Iztrūkstot minētajiem apzīmējumiem, nav
iespējams konstatēts, vai iesniegumā norādīto stenda izmēri ir atbilstošo Saistošo
noteikumu 2.23.4.apakšpunkta prasībām.
3.4.SIA „J.D.&Co” iesniegumam pievienotajā foto attēlā redzams, ka reklāmas
stendu ir paredzēts izvietot paralēli Vidzemes šosejai. Šāds reklāmas stenda
izvietojums neatbilst Saistošo noteikumu 2.23.4.apakšpunktā noteiktajam. Kā arī
attālums līdz blakus esošajam reklāmas objektam paredzēts tikai 25 m, kas
neatbilst Saistošo noteikumu 2.23.3. apakšpunktam.
3.5.Pamatojoties uz SIA „J.D.&Co” iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem,
Būvvalde 2014.gada 20.augustā pieņēma lēmumu „Par reklāmas objekta
izvietošanas atļauju reklāmas stendam pie autoceļa A2” (prot. Nr.33.,§14), kas
nosaka, ka reklāmas atļauja reklāmas objektam „SPA Hotel EZERI” pie valsts
autoceļa A 2 (Vidzemes šosejas) izdos ar sekojošiem nosacījumiem:
3.5.1. reklāma izvietojama uz horizontāli orientēta stenda, kas novietots
paralēli blakus esošajam reklāmas objektam un 50m attālumā no
tā;
3.5.2. pieļaujamie reklāmas stenda izmēri - 2.7x5.7 (+30cm) metri.
3.6. Ievērojot minēto, Būvvaldes pieņemtajā lēmumā noteiktie reklāmas izvietošanas
nosacījumi atbilst Saistošo noteikumu 2.23.3. un 2.23.4. apakšpunktu prasībām.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 7.punktu, 2011.gada 21.septembra Siguldas novada Domes saistošos noteikumus
Nr.13 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Siguldas novada teritorijā” 2.23.3. un
2.23.4.apakšpunktiem, 24.09.2014. Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.9,
§6), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Zilvers,
J.Lazdāns, I.Lipskis, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, E.Viļķina, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atstāt negrozītu Siguldas novada Būvvaldes 2014.gada 20.augusta lēmumu “Par
reklāmas objekta izvietošanas atļauju reklāmas stendam pie autoceļa A2” (prot. Nr.33
§14).
2. Noraidīt SIA „J.D.&Co” reģ.Nr.40003044187, juridiskā adrese Pils iela 6, Sigulda,
Siguldas novads, 2014.gada 1.septembra iesniegumu, kurā lūgts atcelt ierobežojumus
reklāmas objekta izvietošanas atļaujai uz valsts autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas
robeža (Veclaicene), km 50,06 L.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010).
12.§
Par grozījumiem 2013.gada 14.augusta Siguldas novada Domes lēmumā „Par maksas
pakalpojumiem Siguldas novada kapsētu kapličās”
Ziņo: Priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
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Pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 38.panta pirmo daļu, ir izbeigts Siguldas
novada pašvaldības rīkotais iepirkums „Siguldas pilsētas kapu apsaimniekošana”, jo netika
iesniegts neviens piedāvājums.
Līdz atkārtotā iepirkuma „Siguldas pilsētas kapu apsaimniekošana” lēmuma pieņemšanai
un līguma noslēgšanai, ir nepieciešams noteikt maksu par Siguldas Jauno kapu kapličā esošās
saldētavas telpas izmantošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 2014.gada 1.oktobra lēmumu
(prot. Nr.17, §7), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Strautmanis,
J.Zilvers, J.Lazdāns, I.Lipskis, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, E.Viļķina, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2013. gada 14.augusta Siguldas novada Domes lēmuma „Par maksas
pakalpojumiem Siguldas novada kapsētu kapličās” (prot. Nr.17, §19):
1.1. papildināt lēmumu ar 1.3. punktu šādā redakcijā: „1.3. Par Siguldas Jauno kapu
kapličas saldētavas telpas un gaiteņa izmantošanu noteikt maksu 10,00 EUR
(desmit euro) par vienu mirušo personu, bez PVN”;
1.2. papildināt lēmumu ar 5.1 punktu šādā redakcijā: „5.1 Pirms 1.3. punkta noteiktā
pakalpojuma sniegšanas, pakalpojuma saņēmējs slēdz līgumu ar Siguldas novada
Domes Īpašumu nodaļas kapu pārzini”.
13.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, saskaņā ar
Siguldas novada Domes 2014.gada 1.oktobra Finanšu komitejas 2014.gada 1.oktobra lēmumu
(prot. Nr.17, §6), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Strautmanis,
J.Zilvers, J.Lazdāns, I.Lipskis, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, E.Viļķina, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Siguldas kultūrvēsturiskā
pieminekļa Pils kompleksa rekonstrukcijai 74 561,00 EUR (septiņdesmit četri
tūkstoši pieci simti sešdesmit viens eiro) apmērā.
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar LR Valsts kases noteikto
gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2029.gada oktobra mēnesim.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņš 2015.gada oktobra
mēnesis.
4. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.16:40
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2014.gada 15.oktobrī plkst.16.00 Siguldā, Pils ielā 16.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2014.gada 15.oktobrī Siguldā, Pils ielā 16, par precīzu
laiku tiks paziņots vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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