2015.gada 11.martā

Siguldā

Nr.4

Siguldas novada Domes sēdes
darba kārtība
1. Par Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikuma
apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2014.gada 23.jūlija lēmumā „Par Siguldas
novada Domes Juridiskās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu”.
3. Par Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāva izmaiņām.
4. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā.
5. Par dalību biedrībā „Reģionālo attīstības centru apvienība”.
6. Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, domājamo daļu
atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
7. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.
8. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas - transporta līdzekļa
Volkswagen Amarok, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
9. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Jāņa Poruka ielā 2-2, Siguldā, Siguldas
novadā, atsavināšanu.
10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes iznomāšanu.
11. Par grozījumiem Zemes nomas līgumā ar Siguldas pilsētas SIA „Jumis”.
12. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam
apstiprināšanu.
13. Par Siguldas novada pašvaldības pārstāvi Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībā.
14. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Par reklāmu, izkārtņu un citu
informatīvo materiālu izvietošanas un izmantošanas kārtību Siguldas novadā”
apstiprināšanu.
15. Par zemes gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
16. Par I.Ārgales iecelšanu amatā.
17. Par grozījumiem pašvaldības iestādes „Siguldas novada Kultūras pārvalde”
nolikumā un vadītāja vietnieka amata vietas izveidošanu.
18. Par grozījumiem Siguldas novada Domes Darba kārtības noteikumos.
19. Par grozījumiem nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”
1.pielikumā.
20. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, turpmāko izmantošanu.
21. Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Līga Sausiņa, Jānis Zilvers, Dainis Dukurs, Ilmārs Lipskis, Ēriks Čoders,
Jānis Strautmanis, Māris Malcenieks, Mārtiņš Zīverts, Eva Viļķina, Jānis Lazdāns, Guntars
Zvejnieks, Ināra Paegle, Ņina Balode

Nepiedalās deputāti: Indra Ozoliņa – darba noslogojuma dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis
Vecvanags, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, datortīklu administrators Dzintars Strads,
Juridiskās pārvaldes juriste Elīna Adlere, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Izglītības pārvaldes
vadītāja Maija Bruģe, Personāla nodaļas vadītāja p.i. Kristīne Simanoviča, Sociālā dienesta
vadītāja Kristīne Freiberga, Sabiedrisko attiecību pārvaldes speciāliste Liene Jurkāne,
Ekonomiste Anita Strautmane, Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja Inga
Zālīte, Galvenā arhitekte Maija Geidāne, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Spriņķe, Būvinženieris
Aldis Ermansons, Galvenā speciāliste iepirkumu jautājumos Inguna Abzalone
Piedalās: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars
Čivčs, Kultūras pārvaldes vadītāja amata pretendente Iveta Ārgale
Protokolē: Administratīvās pārvaldes vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:10
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt sēdes
darba kārtību ar 1 (vienu) papildjautājumu: „Par finansējumu Siguldas sporta kompleksa
projektēšanai un būvniecībai”.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers,
I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts,
J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar 1 papildjautājumu:
22. Par finansējumu Siguldas sporta kompleksa projektēšanai un būvniecībai.
1.§
Par Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājas vietniece L.Jurkāne
Lai nodrošinātu Siguldas novada Domes pieņemto lēmumu publicitāti, kā arī veicinātu
pašvaldības sabiedriskās attiecības, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2. punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada Domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2014.gada 19.novembra atzinumu (prot. Nr.13, §2), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikumu.
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos juridisko spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības
“Sabiedrisko attiecību nodaļas nolikums”, kurš apstiprināts 2010.gada 17.martā ar Siguldas
novada Domes lēmumu (prot. Nr.6, § 3).

2.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2014.gada 23.jūlija lēmumā „Par Siguldas
novada Domes Juridiskās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājs A.Vecvanags
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 2013.gada
13.jūnija Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības
nolikums” (prot.Nr.13, §1) 5.punkta 5.3.apakšpunktu, kā arī saskaņā ar 2015.gada 4.marta
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.2, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt Siguldas novada Domes 2014.gada 23.jūlija lēmuma „Par Siguldas novada Domes
Juridiskās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr.14., §2) pielikumā „Juridiskās pārvaldes
nolikums” šādus grozījumus:
1. izteikt nolikuma 4. punktu šādā redakcijā:
„4. Pārvalde koordinē un nodrošina:
4.1. iepirkumu procesus pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm saskaņā ar
normatīvajiem aktiem;
4.2. pašvaldības kustamās un nekustamās mantas atsavināšanas un iznomāšanas
izsoļu procedūras.”
2. papildināt nolikuma 6. punktu ar 6.15 apakšpunktu šādā redakcijā: „6.15. nodrošināt
Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas darbu.”;
3. papildināt nolikuma 6.punktu ar 4.1” apakšpunktu šādā redakcijā: „6.16.uzglabāt
pašvaldības kustamās un nekustamās mantas atsavināšanas un iznomāšanas izsoļu
procedūru dokumentāciju un līgumus, ievērojot lietvedības, datu aizsardzības un
konfidencialitātes noteikumus, sagatavot, nodot dokumentus un līgumus arhivēšanai.”;
4. papildināt nolikuma 6.punktu ar 6.17 apakšpunktu šādā redakcijā: „6.17. uzglabāt
iepirkumu procedūru dokumentāciju un iepirkuma līgumus atbilstoši lietu
nomenklatūrai, ievērojot lietvedības, datu aizsardzības un konfidencialitātes
noteikumus, sagatavot, nodot dokumentus un līgumus arhivēšanai.”
5. izteikt nolikuma 11. punktu šādā redakcijā:
„11. Pārvaldes darbu nodrošina:
11.1. Juridiskā daļa - normatīvo aktu piemērošanu un pašvaldības iekšējo un ārējo
normatīvo aktu izstrādi;
11.2. Iepirkumu daļa:
11.2.1. iepirkumu procedūru veikšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
un Iepirkuma komisijas nolikumu, Publisko iepirkumu likuma 8².panta
iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu;
11.2.2. pašvaldības kustamās un nekustamās mantas atsavināšanas un
iznomāšanas izsoļu procedūru veikšanu saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām.”.
3.§
Par Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāva izmaiņām
Ziņo: Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas priekšsēdētāja R. Bete
Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes
Īpašumu nodaļas būvinženiera Leonīda Ermansona iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no
Siguldas novada Domes Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas locekļa amata pildīšanas
pēc viņa vēlēšanās, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,

un saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta sēdes atzinumu (prot.
Nr.2, §1), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks,
J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina,
M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izslēgt no Siguldas novada Domes Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāva
Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļas
būvinženieri Leonīdu Ermansonu.
2. Siguldas novada Domes Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāvu papildināt ar
Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļas
galveno speciālistu nekustamo īpašumu pārvaldīšanā Arni Rietumu.
3. Izdarīt grozījumus 04.04.2012. Siguldas novada Domes lēmuma „Par Avārijas ēku (būvju)
apsekošanas komisijas izveidošanu” (prot. Nr.7, §3) lemjošajā daļā, izsakot to šādā redakcijā:
„Izveidot Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisiju šādā sastāvā:
1.
2.

Komisijas priekšsēdētāja – Siguldas novada Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete.
Komisijas locekļi:
2.1. Siguldas novada Pašvaldības policijas juriste Kristīne Baltiņa;
2.2. Īpašumu nodaļas galvenais speciālists nekustamo īpašumu pārvaldīšanā Arnis
Rietums;
2.3. Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags;
2.4. Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere.”

4.§
Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā
Ziņo: Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja vietniece K.Freiberga
Pamatojoties uz Zentas Āboliņas iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Siguldas novada Domes
Dzīvokļu komisijas sekretāres pienākumiem un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.
panta pirmās daļas 2. punktu, 61.panta pirmo daļu, 2011. gada 28.decembra Siguldas novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma (prot. Nr.25, §2) 4.1.punktu, kā arī saskaņā ar
2015.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.5,§ 6), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Izslēgt no Dzīvokļu komisijas sastāva Zentu Āboliņu.
5.§
Par dalību biedrībā „Reģionālo attīstības centru apvienība”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Ņemot vērā to, ka Latvijas Pašvaldību savienība nespēj nodrošināt pilnvērtīgu Reģionālo
attīstības centru apvienības darbību tās sastāvā un lai novērstu izveidojušos situāciju, ka netiek
nodrošināta kvalitatīva reģionālo attīstības centru interešu aizstāvība, ir nepieciešams izveidot
neatkarīgu biedrību „Reģionālo attīstības centru apvienība”, kura darbosies līdzīgi kā Lielo
Pilsētu Asociācija. Biedrības dibinātāji būs pašvaldības, kas noteiktas kā reģionālie attīstības
centri.
Biedrības galvenie mērķi būs:
1. īstenot reģionālo attīstības centru ekonomisko un tiesisko interešu aizsardzību;
2. veicināt reģionālo attīstības centru sadarbību ar pārējām Latvijas pašvaldībām;

3. veicināt reģionālo attīstības centru sadarbību ar Latvijas
starptautiskajām un citu valstu institūcijām un organizācijām;
4. veicināt reģionālo attīstības centru attīstību;
5. veicināt reģionālo attīstības centru pašvaldību savstarpējo sadarbību.

Republikas,

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 14. panta
pirmās daļas 1. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 95. pantu, Biedrību un nodibinājumu
likumu 2.pantu, kā arī saskaņā ar 2015.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.5,
§5), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers,
I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts,
J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Iestāties biedrībā „Reģionālo attīstības centru apvienība” kā vienam no dibinātājiem.
2. Pilnvarot Siguldas novada Domes priekšsēdētāju U.Mitrevicu parakstīt ar biedrību
“Reģionālo attīstības centru apvienība” saistītos dibināšanas dokumentus.
3. Pilnvarot Siguldas novada Domes priekšsēdētāju U.Mitrevicu pārstāvēt Siguldas
novada pašvaldību biedrības pārvaldes un lēmējinstitūcijā.
6.§
Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, domājamo daļu
atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2015.gada 10.marta protokolu (prot. Nr.4,§1) par pašvaldībai piederošo 587/16384 domājamo
daļu no zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā atsavināšanu, Siguldas novada
Domes 2014.gada 15.oktobra lēmumu „Par zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas
novadā, nodošanu atsavināšanai” (prot. Nr.19, §4), Siguldas novada Domes 2014.gada
12.novembra lēmumu „Par zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā,
atsavināšanu” (prot.Nr.21.,§12), Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu „Par
atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” (prot.Nr.2, §5) un L.C. iesniegumu par piekrišanu
iegādāties pašvaldībai piederošās 587/16384 domājamās daļas no zemesgabala Jaunatnes ielā 8,
Siguldā, Siguldas novadā, saskaņā ar atsavināšanas paziņojuma nosacījumiem, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar atsavināmā objekta – 587/16384 domājamo daļu no zemesgabala Jaunatnes
ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas paziņojuma 8.punktu, kas apstiprināts ar
Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu (prot.Nr.2.,§5) pirmpirkumtiesīgā
persona L.C., (adrese), realizēja savas pirmpirkuma tiesības.
2. Atsavināmo 587/16384 domājamo daļu no zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā,
Siguldas novadā pārdošana cena ir 650,03 EUR (seši simti piecdesmit euro un 03 centi),
tai skaitā zemes vienības novērtēšanas izdevumi proporcionāli atsavināmajām
domājamām daļām sastāda 13,65 EUR (trīspadsmit euro, 65 centi).
3. Pamatojoties uz Atsavināšanas paziņojuma 8.punktu 2015.gada 11.februārī L.C. ir
veikusi pirkuma maksas samaksu, samaksājot pirkuma maksu 100% apmērā, t.i. 650,03
EUR (seši simti piecdesmit euro un 03 centi), Siguldas novada budžeta kontā LV 15
UNLA 0027 8001 3040 4, kas atvērts A/S „SEB Banka”. 2015.gada 19.februārī ir
noslēgts Pirkuma līgums Nr.2015/114.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2.1panta trešo daļu,
4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu,
9.panta otro daļu, 14.panta otro daļu, 44.panta septīto daļu, 47.pantu, 2015.gada 11.marta
Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.5, §3), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,

D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma 587/16384 domājamo daļu no zemesgabala
Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesu par labu L.C., (adrese).
2. Izslēgt no Siguldas novada Domes bilances pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma
587/16384 domājamās daļas no zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
7.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Izskatījusi 2015.gada 13.februāra Ķekavas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000048491,
juridiskā adrese Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, vēstuli Nr. 17/15/307 „Par kapitāla daļu atsavināšanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanu”, ar lūgumu
izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Dome konstatē:
1. Siguldas novada Dome ir SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”, reģ. Nr. 40103037514, juridiskā
adrese Lāčplēša iela 24, Rīga, dalībnieks. Saskaņā ar Dalībnieka kapitāla daļu apliecību
Nr. 1/2011, Siguldas novada Domei pieder 788 kapitāla daļas. Kapitāla daļu
nominālvērtība 1121,22 EUR.
2. Saskaņā ar 2015.gada 13.februāra Ķekavas novada pašvaldības vēstuli Nr. 1-7/15/307
„Par kapitāla daļu atsavināšanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanu” Ķekavas novada
pašvaldība vēlās atsavināt tai piederošās 821 SIA „Rīgas Apriņķa avīze” kapitāla daļas
par kopējo summu 2342,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit divi euro un 00
centi), tai skaitā vērtēšanas izdevumi, ko Ķekavas novada pašvaldība ir samaksājusi SIA
„Eiroeksperts” 847,00 EUR (astoņi simti četrdesmit septiņi euro un 00 centi ).
3. Komerclikuma 189. panta pirmā daļa nosaka, ka gadījumā, kad dalībnieka daļas tiek
pārdotas, pārējiem dalībniekiem ir pirmpirkuma tiesības, ja statūtos nav noteikts citādi.
4. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141. panta trešā
daļa nosaka, ka kapitāla daļu pārdevējs piedāvā publiski privātās kapitālsabiedrības vai
privātās kapitālsabiedrības pirmpirkuma tiesīgajiem dalībniekiem (akcionāriem) nopirkt
publiskas personas kapitāla daļas statūtos paredzētajā kārtībā un saskaņā ar pārdošanas
noteikumiem, nosakot, ka sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) kopumā vai atsevišķi
jāpiesakās uz visām publiskas personas pārdodamajām kapitāla daļām, pretējā gadījumā
uzskatāms, ka tie atteikušies no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. pirmās daļas 2.
punktu, Komerclikuma 189. panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141. panta trešo daļu un saskaņā ar 2015.gada 11.marta
Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.5, §1), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Atteikties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas attiecībā uz Ķekavas novada pašvaldībai
piederošajām 821 (astoņi simti divdesmit viena) SIA „Rīgas apriņķa Avīze”, reģ. Nr.
40103037514, juridiskā adrese Lāčplēša iela 24, Rīga, kapitāla daļām par kopējo pārdošanas
cenu 2342,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit divi euro un 00 centi).
8.§
Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas - transporta līdzekļa
Volkswagen Amarok, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu par 2015.gada 19.februārī nenotikušo otro izsoli Siguldas novada pašvaldības
valdījumā esošajai kustamajai mantai - transporta līdzeklim Volkswagen Amarok, valsts reģ. Nr.
HS7962, Dome konstatē:
1. 2011.gada 1.septembrī tika noslēgts pirkuma līgums Nr. PLSI11097 starp SIA „Auto
Īle un Herbst” kā pārdevēju, SIA „SEB līzings” kā pircēju un Siguldas novada Domi kā
Nomnieku, par transporta līdzekļa Volkswagen Amorok, VIN Nr.WV1ZZ
Z2HZB8049156, iegādi. Saskaņā ar pirkuma līguma 2.1.punktu, kustamas mantas
pirkuma maksa sastādīja 35 785,98 EUR, t. sk., PVN.
2. 2011.gada 1.septembrī tika noslēgts Nomas līgums Nr. SI11097 starp Siguldas novada
Domi kā nomnieku un SIA „SEB līzings” kā iznomātāju, saskaņā ar kuru Siguldas
novada Dome nomā transporta līdzekli Volkswagen Amorok no SIA „SEB līzings”.
Nomas priekšmeta vērtība uz Nomas līguma noslēgšanas dienu sastādīja 35 785,99
EUR, t.sk. PVN. Nomas līguma termiņš ir 2016.gada 25.septembris.
3. 2014.gada 25.augustā ir saņemta SIA „SEB līzings” vēstule, ar kuru SIA „SEB līzings”
pilnvaro Siguldas novada Domi veikt transporta līdzekļa atsavināšanu izsolē.
4. 2014.gada 3.septembrī Siguldas novada Domes pieņēmusi lēmumu „Par Siguldas
novada pašvaldības valdījumā esošās kustamās mantas – automašīnas Volkswagen
Amarok nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.16, §9).
5. Ar Siguldas novada Domes 2014.gada 29.oktobra lēmumu „Par pašvaldības valdījumā
esošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen Amarok izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (prot.Nr.20, §7), ir apstiprināti izsoles noteikumi (turpmāk – 1. Izsoles
noteikumi).
6. Saskaņā ar 1. Izsoles noteikumu:
6.1. 12.punktu - pretendentu pieteikšanas termiņš izsolei tika noteikts no 2014.gada
24.novembra līdz 2014.gada 27.novembrim;
6.2. 11. punktu - izsole bija paredzēta 2014.gada 2.decembrī;
6.3. 6.punktu - tika noteikts, ka kustamas mantas izsoles sākuma cena ir 21 324,70
EUR (divdesmit viens tūkstotis trīs simti divdesmit četri euro un 70 centi), t.sk.
PVN, kas sastāv no SIA „VCG ekspertu grupa” novērtējumā noteiktās tirgus
vērtības 21 240,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis divi simti četrdesmit euro
un 00 centi), t.sk. PVN un novērtēšanas izdevumiem 84,70 EUR (astoņdesmit
četri euro un 70 centi), t.sk. PVN. Saskaņā ar Izsoles noteikumu 8. punktu,
sākotnējais solis tika noteikts 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi).
7. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Siguldas novada Domes
2014.gada 29.oktobra lēmumu „Par pašvaldības valdījumā esošās kustamās mantas –
transporta līdzekļa Volkswagen Amarok izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.20,
§7) Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija
organizēja izsoli. Izsoles noteikumus neizņēma neviena persona, pieteikumi pirmajai
izsolei netika iesniegti.
8. Uz 2014.gada 29.decembri atlikušais maksājums par kustamo mantu sastādīja
19 626,03 EUR, t.sk. PVN. Ar Siguldas novada Dome 2015.gada 8.janvāra lēmumu
„Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa
Volkswagen Amarok, otrās izsoles organizēšanu” (prot. Nr.1, §1), tika atzīta pirmā
izsole par nenotikušu un nolēma rīkot otro izsoli.
9. Ar Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu „Par pašvaldības valdījumā
esošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen Amarok izsoles noteikumu
apstiprināšanu”, tika apstiprināti otrās izsoles noteikumi (prot.Nr.2, §4), turpmāk – 2.
Izsoles noteikumi.

10. Saskaņā ar 2. Izsoles noteikumu:
10.1. 2.1. punktu - pretendentu pieteikšanas termiņš izsolei tika noteikts no
2015.gada 10.februāra līdz 2015.gada 17.februārim;
10.2. 1.7. punktu - izsole bija paredzēta 2015.gada 19.februārī;
10.3. 1.6.punktu - tika noteikts, ka kustamas mantas izsoles sākuma cena ir 21
324,70 EUR (divdesmit viens tūkstotis trīs simti divdesmit četri euro un 70
centi), t.sk. PVN, kas sastāv no SIA „VCG ekspertu grupa” novērtējumā
noteiktās tirgus vērtības 21 240,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis divi simti
četrdesmit euro un 00 centi), t.sk. PVN un novērtēšanas izdevumiem 84,70
EUR (astoņdesmit četri euro un 70 centi), t.sk. PVN. Saskaņā ar 2. Izsoles
noteikumu 8. punktu, sākotnējais solis tika noteikts 50,00 EUR (piecdesmit
euro un 00 centi).
11. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Siguldas novada
Domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu „Par pašvaldības valdījumā esošās kustamās
mantas – transporta līdzekļa Volkswagen Amarok otrās izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (prot. Nr.2, §4) Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas un izsoles komisija organizēja otro izsoli. Izsoles noteikumus
neizņēma neviena persona, pieteikumi otrajai izsolei netika iesniegti.
12. 2015.gada 19.februārī Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas
un izsoles komisija atzina kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen
Amarok, otro izsoli par nenotikušu.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2. punktu, otrās daļas 3. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6. panta otro
daļu, 9. panta trešo daļu, kā arī 2015.gada 19.februāra Siguldas novada Domes Pašvaldības
īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas lēmumu (prot. Nr.3, §1) un 11.03.2015. Finanšu
komitejas atzinumu (prot. Nr.5, §8), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle,
Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atzīt kustamās mantas - transporta līdzekļa Volkswagen Amarok, valsts reģ. Nr. HS
7962, otro izsoli par nenotikušu.
2. Atcelt Siguldas novada Domes 2014.gada 3.septembra lēmumu „Par Siguldas novada
pašvaldības valdījumā esošās kustamās mantas – automašīnas Volkswagen Amarok
nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.16, §9).
9.§
Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Jāņa Poruka ielā 2-2, Siguldā, Siguldas
novadā, atsavināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas 2014.gada 3.novembra lēmumu “Par nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.11, §3), nodot
atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Jāņa Poruka ielā 2-2, Siguldā, Siguldas
novadā, ar kadastra numuru 8015 900 2781, sastāvošu no dzīvokļa īpašuma 52,2 m2 platībā un
kopīpašumā esošajām domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas zemes un palīgēkas, kā arī
V.K., R.K. iesniegumu, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Jāņa Poruka ielā 2-2, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra
apzīmējumu 8015 900 2781, sastāv no:
1.1. dzīvokļu īpašuma 52,2 m2 platībā;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.2. 525/1827 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas, zemes, kadastra Nr. 8015 002 1715 un palīgēkas.
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.1000000780992 datiem, dzīvokļa īpašums Jāņa Poruka ielā 2-2, Siguldā,
Siguldas novadā, pieder Siguldas novada pašvaldībai.
1997.gada 24.novembrī starp Dzīvokļu saimniecības pārvaldi un V.K. ir noslēgts
dzīvojamās telpas īres līgums Nr.18, par dzīvokļa Poruka ielā 2-2, Siguldā, Siguldas
novadā, īri.
Saskaņā ar 2009.gada 1.aprīļa lēmumu “Par dzīvokļa īpašumu nostiprināšanu uz
pašvaldības vārda”, īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Jāņa Poruka ielā 2-2, Siguldā,
Siguldas novadā, tika nostiprinātas uz pašvaldības vārda, jo dzīvoklis likumā “Par valsts
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā termiņā netika privatizēts.
Siguldas novada Dome saņēmusi dzīvokļa īrnieces V.K. un viņas ģimenes locekļa R.K.
iesniegumu, kurā tie norāda, ka R.K. vēlas iegādāties dzīvokļa īpašumu Jāņa Poruka ielā
Nr.2-2, Siguldā, Siguldas novadā, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas piekto punktu.
2014.gada 23.oktobrī dzīvokļa īpašuma Jāņa Poruka ielā 2-2, Siguldā, Siguldas novadā,
īrniece V.K. un tās ģimenes loceklis R.K., ir noslēguši vienošanos pie zvērinātas notāres
Ingas Dreimanes par to, ka īpašuma tiesības iegūs ar īrnieci kopā dzīvojošais ģimenes
loceklis R.K.. Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem, no 24.11.19997. R.K. deklarētā
dzīvesvieta ir Jāņa Poruka ielā 2-2, Siguldā, Siguldas novadā.
Saskaņā ar komunālo pakalpojumu sniedzēja SIA „Saltavots” 2014.gada 20.oktobra
izziņu un SIA „Jumis” 2014.gada 20.oktobra izziņu Nr. 6-1/209, V.K. nav parādā par
ūdens piegādi un atkritumu savākšanu. Tāpat arī līdz 2014. gada marta mēnesim īrniece ir
norēķinājusies par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.
Dzīvokļa īpašums Jāņa Poruka ielā 2-2, Siguldā, Siguldas novadā, nav nepieciešamas
pašvaldības funkciju veikšanai, jo:
8.1. dzīvojamo telpu fiziskais nolietojums ir 65%. Vienstāva ēkas daļai jāveic jumta
un fasādes apmetuma remonts, pastiprinot plaisājušās ārsienas. Dzīvokļa
krāsnīm tehniskais stāvoklis neapmierinošs, jāveic to pārmūrēšana. Dzīvokļa
logi ir nolietojušies un ir ar spraugām. Esošā elektroinstalācija veikta ar
alumīnija virsapmetuma vadiem, nolietojums 85%. Dzīvoklim nepieciešams
kosmētiskais remonts (2014.gada 15.decembra Būves tehniskās apsekošanas
akts);
8.2. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes Īpašumu nodaļas galvenā speciālista Arņa Rietuma sagatavoto tāmi
dzīvokļa īpašuma un ēkas remonta izmaksas ir 17 291,96 EUR (septiņpadsmit
tūkstoši divi simti deviņdesmit viens eiro un 96 centi);
8.3. 1997.gada 24.novembra Dzīvojamās telpas īres līguma Nr.18, 3.1.punkts
nosaka, ka līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. No īres līguma izrietošās
saistības tiek pildītas, līdz ar to nav pamats uzskatīt, ka dzīvojamās telpas tuvākā
laikā tiks atbrīvotas.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
piekto punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, 45.panta trešo un ceturto daļu, kā ar saskaņā ar 2014.gada 3.novembra lēmumu “Par
nodošanu atsavināšanai” (prot. Nr.11, §2) un 2015.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumu
(prot. Nr.2, §12), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode,
E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:

1.

2.
3.

Atsavināt Siguldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Jāņa Poruka
ielā 2-2, Siguldā, Siguldas novadā, ar kopējo platību 52,2 m2, kadastra numurs 8015
900 2781, sastāvošu no 525/1827 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas, zemes (kadastra numurs 8015 002 1715) un palīgēkas.
Pasūtīt dzīvokļa īpašumu Jāņa Poruka ielā 2-2, Siguldā, Siguldas novadā,
novērtējumu sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam.
Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai
organizēt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma atsavināšanas procedūru.

10.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes iznomāšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot Zemes nodaļas priekšlikumu sakarā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmas datu izvērtējumu, kā rezultātā konstatēts,
ka uz ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Lejaslapaiņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads,
kad. Nr. 8042 008 0051, platība 0,3 ha, nav nostiprinātas īpašuma tiesības L.B., kas Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā
noteiktā termiņā nav izpirkusi zemes ½ domājamo daļu, uz kuras atrodas tai kopīpašumā esošais
mājīpašuma, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas
sistēmas datiem, nekustamais īpašums ar nosaukumu un adresi „Lejaslapaiņi”, Allažu
pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 008 0051, uzmērīts 1996.gada 19.decembrī. Saskaņā
ar 1996.gada 27.maija Rīgas rajona tiesas Siguldas tiesas spriedumu lietā 2-73/m-2, nolemts,
ka M.B. un L.B. katrs kā kopīpašnieki manto ½ domājamo daļu no mājīpašuma, kas sastāv
no vienstāva mūra dzīvojamās mājas un pagraba.
2. Ar 1997.gada 15.septembra Allažu pagasta Zemes komisijas lēmumu, M.B. un L.B. piešķirta
īpašumā par samaksu zeme ar nosaukumu „Lejaslapaiņi”, Allažu pagastā, Rīgas rajonā,
katram ½ domājamās daļas apmērā.
3. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito daļu, persona zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” noslēdz ne
vēlāk kā līdz 2011.gada 30.decembrim, arī gadījumā, ja lēmumā, ar ko zeme piešķirta
īpašumā par samaksu, norādīts cits termiņš šāda līguma noslēgšanai. L.B. līdz 30.12.2011.
nav noslēgusi zemes izpirkšanas līgumu ar Hipotēku un zemes banku.
4. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta otrajā daļā noteikts, ka persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas
noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas
līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā, bet ceturtajā daļā noteikts, ka par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam
viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju)
īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
5. 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību" 2.punkts noteic, ka lauku
apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības

saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito daļu, 25.panta
otro un ceturto daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta astoto daļu,
30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību" 2. punktu, kā arī saskaņā ar
04.03.2015. Attīstības, tūrisma un sporta komitejas lēmumu (prot. Nr.2, §3), atklāti balsojot, ar
14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis,
J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Ar 2011.gada 31.decembri izbeigt zemes lietošanas tiesības L.B. uz pastāvīgā lietošanā
piešķirtās zemes „Lejaslapaiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kad. apz. 8042 008 0051,
kopējā platībā 0,3 ha, ½ domājamo daļu.
2. Ar 2015.gada 11.martu iznomāt L.B., Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes
īpašuma ar nosaukumu „Lejaslapaiņi”, Allažu pag., Siguldas nov., kad. apz. 8042 008 0051,
daļu, 1/2 domājamās daļas apmērā, no kopējās platības 0,3 ha.
3. Noteikt nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un nomas līguma
termiņu 10 (desmit) gadi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
11.§
Par grozījumiem Zemes nomas līgumā ar Siguldas pilsētas SIA „Jumis”
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot Siguldas pilsētas SIA „Jumis”, reģ. Nr. 40103032305, juridiskā adrese Rūdolfa
Blaumaņa iela 10, Sigulda, Siguldas novads, 2015.gada 11.februāra iesniegumu, kas saņemts
Siguldas novada Domē 2015.gada 17.februārī, ar lūgumu veikt grozījumus 2013.gada 23.oktobra
Zemes nomas līgumā Nr. 2013/935 un izbeigt 2014.gada 15.augusta Zemes nomas līgumu Nr.
2014/610, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu,
Siguldas novada Domes 2013.gada 23.oktobra lēmumu „Par zemes iznomāšanu” (protokols
Nr.22, 10.§) un 2014.gada 13.augusta lēmumu „Par zemes iznomāšanu” (prot. Nr.13, §10),
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta atzinumu (prot. Nr.2, §2), atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis,
J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2013.gada 23.oktobra Zemes nomas līgumā Nr. 2013/935 ar Siguldas
pilsētas SIA „Jumis”, izslēdzot no līguma 1.1. punkta 2., 3.,7. un 8.apakšpunktu un :
1.1. Izteikt līguma 1.1. punktu šādā redakcijā:
„1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošo
zemesgabalu daļas (turpmāk tekstā saukti –Zemesgabali):
Nomas
Īpašuma tiesību
Kadastra
Nr.p.k.
Adrese
zemes
nostiprinājums
apzīmējums
platība(m2)
14.02.2012. Siguldas pilsētas
1.1.1. Raiņa iela 3B, Sigulda 8015 002 3328
40,0
Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.

100000176904

1.1.2.

Pils iela 14A, Sigulda

8015 002 3217

40,0

1.1.3.

Puķu iela 4, Sigulda

8015 002 0100

40,0

1.1.4.

Pils iela 16, Sigulda

8015 002 1901

30,0

1.1.5.

Leona Paegles iela 21

8015 002 1719

40,0

1.1.6.

Pils iela 10, Sigulda

8015 002 3325

40,0

1.1.7.

Lazdu iela 2, Peltes

8015 002 3325

40,0

05.04.2007. Siguldas pilsētas
Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.
100000343422
27.07.2012. Siguldas pilsētas
Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.
100000507954
29.04.2004. Siguldas pilsētas
Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.
100000135102
07.09.2005. Siguldas pilsētas
Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.
100000185914
09.11.2004. Siguldas pilsētas
Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.
100000153711
30.09.2010. Siguldas pilsētas
Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.
100000481054

2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot grozījumus 2013. gada 23.oktobra Zemes nomas līgumā un
vienošanos par 2014.gada 15.augusta Zemes nomas līguma izbeigšanu ar Siguldas pilsētas
SIA „Jumis”.
3. Ar 11.03.2015. izbeigt 2014.gada 15.augusta Zemes nomas līgumu ar Siguldas pilsētas SIA
„Jumis”.
4. Uzdot Zemes nodaļai veikt darbības, atzīmes par zemes nomas līgumu ar Siguldas pilsētas
SIA „Jumis” dzēšanai, Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos Nr. 1554,
100000457904, 100000488366, 100000501809, 100000535849 un Siguldas pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000295117.
12.§
Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam apstiprināšanu
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja I. Zālīte
Saskaņā ar 2013.gada 10.aprīļa Siguldas novada Domes lēmumu “Par Siguldas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.8, 4§), ir
uzsākta Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam, izstrāde, ar kuru
apstiprināts darba uzdevums un izstrādes vadītājs - Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes vadītāja I. Zālīte.
Ar 2014.gada 17. decembra lēmumu „Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013.-2038.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot.Nr.23, §15)
Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam tika nodota publiskai
apspriešanai un nosūtīta Rīgas plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.
Ar 2015.gada 26. janvāra Rīgas plānošanas reģiona vēstuli NR. Nos-1/11 un tika saņemts
pozitīvs atzinums par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2038.gadam.
Stratēģija izstrādāta atbilstoši noteiktajai attīstības plānošanas sistēmai, ievērojot nacionālā
līmeņa attīstības plānošanas dokumentā – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz
2030.gadam noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes un atspoguļo valsts teritorijas

attīstības politiku. Stratēģija atbilst reģionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem – Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģijas 2000. – 2020.gadam attīstības
prioritātēm un Rīgas plānošanas reģiona telpiskajā plānojumā 2005. – 2025.gadam noteiktajai
perspektīvai telpiskai struktūrai.
Noteiktajā Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam
1.redakcijas publiskās apspriešanas termiņā no 2014.gada 22.decembra līdz 2015.gada
21.janvārim un 2015.gada12.janvārī notikušās Sabiedriskās apspriedes sanāksmes laikā saņemtie
priekšlikumi ir izskatīt un atbalstītie priekšlikumi iekļauti Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013.-2038.gadam gala redakcijā.
Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 12. panta pirmo daļu,
21.panta trešo daļu, 2012.gada 16.oktobra MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67.punktu, 70.punkta 70.2.apakšpunktu,
25.08.2009. MK noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā” 10., 11.un 14.punktu un Siguldas novada Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2015.gada 4.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.2, §11), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2038.gadam.
2. Paziņojumu par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam apstiprināšanu
ievietot Siguldas novada mājaslapā www.sigulda.lv un publicēt vietējos laikrakstos,
kā arī iesniegt ievietošanai Rīgas Plānošanas reģiona mājaslapā.
3. Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2038.gadam ievietot
pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv.
13.§
Par Siguldas novada pašvaldības pārstāvi Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībā
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības (turpmāk - RRLAB) mērķis ir uz sabiedriskā un
privātā sektora partnerattiecībām balstīta darbība savas teritorijas plānošanā, sociālekonomisko
problēmu risināšanā un ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanā, izmantojot vietējos un
piesaistītos ekonomiskos resursus un sadarbojoties ar citām partnerībām.
RRLAB vietējās rīcības grupas teritorija atrodas Rīgas reģionā, Daugavas labajā krastā un
aptver Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas pašvaldību teritorijas un
robežojas ar Ropažu, Garkalnes, Carnikavas novadiem, Baltijas jūras līci, Limbažu, Cēsu un
Ogres novadiem.
Siguldas novada Dome pārstāvībai RRLAB ar 2007.gada 3.oktobra lēmumu „Par personu
pilnvarojumu darbībai biedrībā „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība” (prot. Nr.20, §11)
deleģējusi Mores pagasta administrācijas vadītāju, tagad Siguldas novada pašvaldības Vides,
darba un civilās aizsardzības nodaļas vadītāju Aivaru Jakobsonu.
Lai veicinātu pašvaldības iesaisti RRLAB darbībā un sekmētu finansējuma piesaisti novada
attīstībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 2., 4., 5. un 10.punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada
4.marta atzinumu (prot. Nr.2, §12), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode,
E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – 1 (M.Malcenieks), Dome nolemj:

1. Atcelt 2007.gada 3.oktobra Siguldas novada Domes lēmumu “Par personu pilnvarojumu
darbībai biedrībā „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība” (prot. Nr.20, §11) par
A.Jakobsona tiesībām pārstāvēt Siguldas novada pašvaldību Rīgas rajona Lauku attīstības
biedrībā.
2. Deleģēt pārstāvībai Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībā Siguldas novada pašvaldības
Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Investīciju nodaļas vadītāja pienākumu
izpildītāju Inesi Jēgeri.
14.§
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu
„Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un izmantošanas
kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada Būvvaldes vadītājs vietniece M.Geidāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas
likuma 7.panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas
izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 28. un 45.punktu, kā arī
saskaņā ar 2015.gada 4.marta Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.2, §14),
atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers,
I.Lipskis, J.Strautmanis, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns),
pret – nav, atturas – 1 (Ē.Čoders), Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu
izvietošanas un izmantošanas kārtību Siguldas novadā”.
2. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada Domes
2011.gada 21.septembra saistošos noteikumus Nr.13 „Par reklāmu, izkārtņu un citu
informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Siguldas novadā” (prot. Nr.18, §8).
3. Saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
15.§
Par zemes gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis, deputāts Ē.Čoders
1. Izskatījusi R.L., (adrese), 2015.gada 13.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Kaijas ielā 6,
Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Kaijas iela 6, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra numurs 8015 003 1516, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašuma ½ domājamās daļas Kaijas ielā 6, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas
novadā, R.L. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2014. gada 15. janvārī ir
nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1052-10, kadastra numurs
8015 900 2177.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Kaijas iela 6, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra numurs 8015 003 1516, ar kopējo platību 0,1678 ha.
3. R.L. 2015.gada 17.janvārī 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
pirmās daļas 1., 2. un 6. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 26.novembra lēmumu „Par
zemes gabala Kaijas ielā 6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.22, §4), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §1), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar R.L. par zemes gabala Kaijas ielā 6 Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
2. Izskatījusi D.L., (adrese), 2015.gada 13.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Kaijas ielā 6,
Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Kaijas iela 6, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra numurs 8015 003 1516, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašuma ½ domājamās daļas Kaijas ielā 6, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas
novadā, D.L. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2014. gada 15. janvārī ir
nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1052-10, kadastra numurs
8015 900 2177.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Kaijas iela 6, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra numurs 8015 003 1516, ar kopējo platību 0,1678 ha.
3. D.L. 2015.gada 17.janvārī 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
pirmās daļas 1., 2. un 6. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 26.novembra lēmumu „Par
zemes gabala Kaijas ielā 6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.22, §4), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §2), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar D.L. par zemes gabala Kaijas ielā 6 Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
3. Izskatījusi B.P., (adrese), 2015.gada 13.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Kaijas ielā 6,
Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Kaijas iela 6, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra numurs 8015 003 1516, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Kaijas ielā 6, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, B.P. pieder uz
īpašuma tiesību pamata, kas 2000. gada 18. februārī ir nostiprinātas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1052-23, kadastra numurs 8015 900 0147. Uzvārds
B.mainīts no Z. uz P., stājoties laulībā 2004. gada 19. martā.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Kaijas iela 6, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra numurs 8015 003 1516, ar kopējo platību 0,1678 ha.
3. B.P. 2015.gada 10.janvārī 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
pirmās daļas 1., 2. un 6. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 26.novembra lēmumu „Par
zemes gabala Kaijas ielā 6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.22, §4), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §3), Attīstības, tūrisma un

sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar B.P. par zemes gabala Kaijas ielā 6 Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
4. Izskatījusi V.V., (adrese), 2015.gada 18.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Kaijas ielā
6, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Kaijas iela 6, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra numurs 8015 003 1516, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Kaijas ielā 6, dzīvoklis (..) Siguldā, Siguldas novadā, V.V. pieder
uz īpašuma tiesību pamata, kas 2002. gada 16. decembrī ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1052-30, kadastra numurs 8015 900 1711.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Kaijas iela 6, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra numurs 8015 003 1516, ar kopējo platību 0,1678 ha.
3. V.V. 2015.gada 10.febrārī 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
pirmās daļas 1., 2. un 6. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 26.novembra lēmumu „Par
zemes gabala Kaijas ielā 6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.22, §4), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §4), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2015.gada .marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar V.V. par zemes gabala Kaijas ielā 6 Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
5. Izskatījusi A.K., (adrese), 2015.gada 13.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Kaijas ielā 6,
Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Kaijas iela 6, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra numurs 8015 003 1516, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Kaijas ielā 6, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, A.K. pieder uz
īpašuma tiesību pamata, kas 2012. gada 31. janvārī ir nostiprinātas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1052-40, kadastra numurs 8015 900 0148.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Kaijas iela 6, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra numurs 8015 003 1516, ar kopējo platību 0,1678 ha.
3. A.K. 2015.gada 12.janvārī 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
pirmās daļas 1., 2. un 6. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 26.novembra lēmumu „Par
zemes gabala Kaijas ielā 6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.22, §4), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §5), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:

Slēgt vienošanos ar A.K. par zemes gabala Kaijas ielā 6 Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
6. Izskatījusi L.L., (adrese), 2015.gada 17.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, L.L. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2011. gada 28. oktobrī ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-1, kadastra numurs
8094 900 0650.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561
ha.
3. L.L. 2015.gada 17.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” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.23, §22),
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §6),
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis,
J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar L.L. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
7. Izskatījusi A.K., (adrese), LV – 2151, 2015.gada 12.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..),
„Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā
bez atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, A.K. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 20108 gada 19. februārī ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-4, kadastra numurs
8094 900 0414.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561
ha.
3. A.K. 2015.gada 12.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” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §7), Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,

Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.K. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
8. Izskatījusi I.N., dzīvo „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
LV – 2151, 2015.gada 17.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas
pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome
konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, I.N. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1998. gada 17. martā ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-5, kadastra numurs
8094 900 0640.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561
ha.
3. I.N. 2015.gada 17.februārī ir veicis maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §8), Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar I.N. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
9. Izskatījusi R.G., (adrese), 2015.gada 19.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, R.G. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1998. gada 17. martā ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-7, kadastra numurs
8094 900 0639.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561
ha.
3. R.G. 2015.gada 19.februārī ir veicis maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par

zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.23, §22),
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §9),
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis,
J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar R.G. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
10. Izskatījusi G.Z., (adrese), 2015.gada 9.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
Guntai Zeltiņai pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2007. gada 28. septembrī ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-8, kadastra numurs
8094 900 0581.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561 ha.
3. G.Z. 2015.gada 9.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” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §10), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar G.Z. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
11. Izskatījusi G.P., (adrese), 2015.gada 19.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, G.P. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2008. gada 12. novembrī ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-9, kadastra numurs
8094 900 0628.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561
ha.
3. G.P. 2015.gada 19.februārī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §11), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar G.P. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
12. Izskatījusi R.K., (adrese), 2015.gada 19.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..) Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, R.K. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1998. gada 17.martā ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-16, kadastra
numurs 8094 900 0649.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561
ha.
3. R.K. 2015.gada 19.februārī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §12), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar R.K. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
13. Izskatījusi L.D., (adrese), 2015.gada 26.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..)., Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, L.D. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2011.gada 29.novembrī ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-17, kadastra
numurs 8094 900 0650.

2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561
ha.
3. L.D. 2015.gada 26.februārī ir veicis maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §13), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar L.D. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
14. Izskatījusi S.Z., (adrese), 2015.gada 19.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, S.Z. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2004. gada 7. janvārī ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-18, kadastra
numurs 8094 900 0654.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561
ha.
3. S.Z. 2015.gada 19.februārī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §14), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar S.Z. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
15. Izskatījusi S.V., (adrese), 2015.gada 17.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:

1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, S.V. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1998. gada 5. martā ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-21, kadastra
numurs 8094 900 0645.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561
ha.
3. S.V. 2015.gada 17.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” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §15), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar S.V. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
16. Izskatījusi E.P., (adrese), 2015.gada 19.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli Nr.22, „Jūdaži
6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, E.P. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2006. gada 14. novembrī ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-22, kadastra
numurs 8094 900 0597. Uzvārds E. mainīts no T. uz P., stājoties laulībā 2012.gada
19.maijā.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561
ha.
3. E.P. 2015.gada 19.februārī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr., §16), Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar E.P. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:

(..).
17. Izskatījusi L.U., (adrese), 2015.gada 9.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, L.U. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1998. gada 7. aprīlī ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-24, kadastra
numurs 8094 900 0514.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561
ha.
3. L.U. 2015.gada 9.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” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §17), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar L.U. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
18. Izskatījusi V.E., (adrese), 2015.gada 17.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, V.E. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1998. gada 2. aprīlī ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-25, kadastra
numurs 8094 900 0642.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561
ha.
3. V.E. 2015.gada 17.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” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §18), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:

Slēgt vienošanos ar V.E. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
19. Izskatījusi A.F., (adrese), 2015.gada 17.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, A.F. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2003. gada 7. martā ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-26, kadastra
numurs 8094 900 0413.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561
ha.
3. A.F. 2015.gada 17.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” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §19), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.F. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
20. Izskatījusi K.D., (adrese), 2015.gada 9.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, K.D. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1998.gada 5.martā ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-27, kadastra
numurs 8094 900 0638.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561
ha.
3. K.D. 2015.gada 9.februārī ir veicis maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §20), Attīstības,

tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar K.D. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
21. Izskatījusi M.G., (adrese), 2015.gada 17.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, M.G. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1998. gada 5. martā ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-28, kadastra
numurs 8094 900 0637.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561
ha.
3. M.G. 2015.gada 17.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” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §21), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar M.G. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
22. Izskatījusi L.P., (adrese), 2015.gada 6.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, L.P. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2005. gada 13. aprīlī ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-29, kadastra
numurs 8094 900 0571.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561
ha.
3. L.P. 2015.gada 6.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” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §22), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada .marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar L.P. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
23. Izskatījusi I.V., (adrese), 2015.gada 26.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
I.V. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2004. gada 28. maijā ir nostiprinātas Siguldas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-30, kadastra numurs 8094 900 0635.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561 ha.
3. I.V. 2015.gada 26.februārī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §23), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar I.V. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
24. Izskatījusi A.Z., (adrese), 2015.gada 17.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
A.Z. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2004. gada 5. februārī ir nostiprinātas
Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-33, kadastra numurs 8094 900 0634.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561 ha.
3. A.Z. 2015.gada 17.februārī ir veicis maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §24), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.Z. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
25. Izskatījusi R.S., (adrese), 2015.gada 25.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
R.S. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2014. gada 22. decembrī ir nostiprinātas
Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-36, kadastra numurs 8094 900 0465.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561 ha.
3. R.S. 2015.gada 25.februārī ir veicis maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.23, §22), Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §26), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2, §15), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar R.S. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
16.§
Par I.Ārgales iecelšanu amatā
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos L.Sausiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 2015.gada
28.janvāra Siguldas novada Domes lēmumu „Par Siguldas novada pašvaldības struktūrvienības
reorganizāciju” (prot. Nr.2, §21), kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2015.gada 11.marta sēdes
atzinumu (prot. Nr. 5, §10), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode,
E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:

1. Iecelt par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas novada Kultūras pārvalde” vadītāju
Ivetu Ārgali, personas kods (..), ar 2015.gada 12.martu.
2. Noteikt I.Ārgalei pašvaldības iestādes „Siguldas novada Kultūras pārvalde” vadītājas amatā
amatalgu 1390,00 EUR.

17.§
Par grozījumiem pašvaldības iestādes „Siguldas novada Kultūras pārvalde” nolikumā un
vadītāja vietnieka amata vietas izveidošanu
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos L.Sausiņa
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 9.punktu,
2015.gada 28.janvāra Siguldas novada Domes lēmumu „Par Siguldas novada pašvaldības
struktūrvienības reorganizāciju” (prot. Nr.2, §21) un Finanšu komitejas 2015.gada 11.marta
sēdes komitejas atzinumu (prot. Nr. 5, § 9), Izglītības un kultūras komitejas atzinumu (prot. Nr.5,
2), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers,
I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts,
J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1.

2.
3.

Izdarīt grozījumus ar 2015.gada 28. janvāra lēmumu „Par Siguldas novada pašvaldības
struktūrvienības reorganizāciju” (prot. Nr.2., §21) apstiprinātajā pašvaldības iestādes
„Siguldas novada Kultūras pārvalde” nolikumā un apstiprināt to lēmuma pielikumā
pievienotajā redakcijā.
Paredzēt pašvaldības iestādes „Siguldas novada Kultūras pārvalde” 2015.gada budžetā
līdzekļus 11 724,00 EUR apmērā, vadītāja vietnieka darba samaksas nodrošināšanai.
Uzdot pašvaldības iestādes „Siguldas novada Kultūras pārvalde” vadītājam veikt šādas
darbības:
3.1. Ar 2015.gada 1.aprīli pašvaldības iestādē „Siguldas novada Kultūras pārvalde”
izveidot amata vietu „Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks”,
profesiju klasifikatora kods 1112 36 01, amata saime – 33. Radošie darbi, IV
amata līmenis, 10.mēnešalgas grupa, maksimālā amatalga 1174,00 EUR.
3.2. Veikt grozījumus Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas novada
Kultūras pārvalde” personāla sarakstā.

18.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes Darba kārtības noteikumos
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
Lai nodrošinātu Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta darbības izpildi atbilstoši
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē
asistentu pakalpojumu pašvaldībā” 20.punkta prasībām par uzņēmumu līgumā noteikto asistentu
pakalpojumu apjoma, tā sniegšanas ilguma un kārtības kontroles veikšanu Siguldas novadā
nolīgtajiem asistentiem (2015.gada janvārī vairāk kā 85), kuri līdz katra mēneša 2.datumam
iesniedz Siguldas novada pašvaldības Sociālajam dienestam sava darba pārskatu, kā arī
pilnveidotu darba laika uzskaiti mēneša darba laika tabelēs pašvaldībā, nepieciešams mainīt
darba samaksas izmaksas laiku.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Darba likuma 54.pantu, 55.panta otrās daļas 3.punktu un 62.panta 4.daļu un saskaņā ar
Finanšu komitejas 2015.gada 11.marta sēdes atzinumu (prot. Nr. 5, §11), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,

Ē.Čoders, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – 1 (I.Paegle), atturas – 1
(M.Malcenieks), Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes Darba kārtības noteikumu (apstiprināti ar Siguldas
novada Domes 2009.gada 15.jūlija lēmumu (prot.Nr.17, § 2) 9.punktā, izsakot tos šādā redakcijā:
„9. Darba samaksas laiks un vieta:
9.1. Darba samaksu izmaksā divas reizes mēnesī - 10. un 24. datumā.
9.2. Darba samaksa tiek izmaksāta bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu tiem darbiniekiem, kuri
piekrituši šādam samaksas veidam.
9.3. Pārējiem darbiniekiem darba samaksa tiek izmaksāta Siguldas novada Domes kasē.”
2. Noteikt, ka Siguldas novada Domes Darba kārtības noteikumu grozījumi stājas spēkā ar
2015.gada 1.maiju.
3. Uzdot Siguldas novada pašvaldības Personāla nodaļai rakstveidā informēt darbiniekus par
izmaiņām darba samaksas sistēmā.
19.§
Par grozījumiem nolikuma
„Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” 1.pielikumā
Ziņo: Personāla nodaļas vadītājas p.i. K.Simanoviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
2015.gada 28.janvāra Siguldas novada Domes lēmumu „Par Siguldas novada pašvaldības
struktūrvienības reorganizāciju” (prot. Nr.2, §21) un saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2015.gada 11.marta sēdes atzinumu (prot. Nr. 5, § 13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra nolikuma „Par atlīdzību Siguldas
novada pašvaldībā” 1.pielikumā „Siguldas novada Domes administrācijas amatu saraksts un
amatu klasifikācija saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu” šādus
grozījumus:
1. sadaļas „Personāla nodaļa” 6.punktā aizstāt vārdus „Personāla attīstības projektu vadītājs”
ar vārdiem „Personāla speciālists” un klasifikatora kodu „1212 07”, ar klasifikatora kodu
„2423 07”.
2. izslēgt sadaļu „Kultūras pārvalde”.
20.§
Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, turpmāko izmantošanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 021
0085, turpmāko izmantošanu, Dome konstatē:
1. Ķekavas novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība, Ādažu novada pašvaldība,
Garkalnes novada pašvaldība, Babītes novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība,
Salaspils novada pašvaldība, Sējas novada pašvaldība, Stopiņu novada pašvaldība,
Krimuldas novada pašvaldība, Mālpils novada pašvaldība, Mārupes novada

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

pašvaldība, Olaines novada pašvaldība, Saulkrastu novada pašvaldība, Baldones
novada pašvaldība, Inčukalna novada pašvaldība, Carnikavas novada pašvaldība,
turpmāk tekstā – Kopīpašnieki, un SIA „EGO projekts” (turpmāk tekstā – Nomnieks),
vienotais reģistrācijas numurs 40003060213, 2010.gada 9.aprīlī ir noslēgušas līgumu
Nr.230 (turpmāk tekstā – Līgums) par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā,
(turpmāk tekstā – Īpašums) telpu nomu, kura 4.2.apakšpunktā ir noteikts, ka līgums
darbojas 3 (trīs) gadus no tā parakstīšanas brīža līdz 2013.gada 9.aprīlim.
Kopīpašnieki ar Nomnieku 2011.gada 1.martā noslēdza vienošanos Nr.1 pie Līguma,
(turpmāk tekstā – 1.vienošanās), ar kuru Līguma 5.1.punkts tika izteikts jaunā
redakcijā, nosakot, ka Nomnieks, sākot ar 2011.gada 10.aprīli par Telpu izmantošanu
apņemas samaksāt Iznomātājam ikmēneša nomas maksu 804,96 LVL (astoņi simti
četri lati un deviņdesmit seši santīmi) jeb 1145,35 EUR (viens tūkstotis viens simts
četrdesmit pieci euro un 35 centi) apmērā līdz nākamā mēneša 10 (desmitajam)
datumam, kā arī 7.1.punkts tika izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka par nekustamā
īpašuma izmantošanu Nomnieks maksā nomas maksu 804,96 LVL (astoņi simti četri
lati un deviņdesmit seši santīmi) jeb 1145,35 EUR tūkstotis viens simts četrdesmit
pieci euro un 35 centi) mēnesī, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, veicot
pārskaitījumu uz nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 24, Rīgā (kadastra Nr. 0100 021
0085) kopīpašnieku bankas kontiem, atbilstoši katra kopīpašnieka domājamai daļai;
Kopīpašnieki 2013.gadā ir pieņēmuši lēmumus par Līguma 4.2.apakšpunktā noteiktā
darbības termiņa un 1.vienošanās 5.punktā noteiktā darbības termiņa pagarināšanu
līdz Īpašuma pārdošanas izsoles rezultātu apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā līdz
2015.gada 9.aprīlim.
Ķekavas novada pašvaldība ir pasūtījusi un SIA „Arco Real Estate” 2013.gada
9.augustā ir noteikusi Īpašuma visvairāk iespējamo tirgus vērtību 2013.gada
7.augustā, t.i., 1 296 000,99 EUR (viens miljons divi simti deviņdesmit seši tūkstoši
euro un 99 centi). SIA „Arco Real Estate” veiktā tirgus vērtējuma izmaksas, ko
apmaksājusi Ķekavas novada pašvaldība, ir LVL 544,50 (pieci simti četrdesmit četri
lati, 50 santīmi) jeb 744,75 EUR (septiņi simti četrdesmit četri euro, 75 centi) t.sk.,
PVN.
Daļa no Kopīpašniekiem līdz 2015.gada 13.februārim nav pieņēmuši vai atbalstījuši
lēmumu par Īpašuma pārdošanu izsolē, kā rezultātā Kopīpašniekiem ir jāturpina
pārvaldīt Īpašumu izmantojot to savu funkciju veikšanai, iznomājot to, vai atsavinot.
Daļa Kopīpašnieku 2015.gada 13.februāra Kopīpašnieku sapulcē sēdē izteica vēlmi
atsavināt viņiem piederošās domājamās daļas no Īpašuma, piedāvājot tās iegādāties
pārējiem Kopīpašniekiem vai atsavinot tās publiskā izsolē. Šādam rīcības variantam ir
nepieciešama tirgus vērtības noteikšana katram Kopīpašniekam piederošajām
Īpašuma domājamām daļām.
Ņemot vērā to, ka Ķekavas novada pašvaldība jau ir pasūtījusi un apmaksājusi SIA
„Arco Real Estate” 2013.gada 9.augusta tirgus vērtējumu Īpašumam, 2015.gada
13.februāra Īpašuma kopīpašnieku sapulcē klātesošie Kopīpašnieki vienojās, ka
Ķekavas novada pašvaldība pasūta aktualizētu Īpašuma tirgus vērtējumu, kurā tiek
noteikta katra Kopīpašnieka piederošo Īpašuma domājamo daļu tirgus vērtība,
vērtēšanas izdevumus sedzot katram Kopīpašniekam proporcionāli piederošajām
Īpašuma domājamām daļām.
Kopīpašnieki konceptuāli vienojās:
8.1.pagarināt Līguma 4.2.apakšpunktā noteikto darbības termiņu un 1.vienošanās
5.punktā noteikto darbības termiņu līdz 2018.gada 9.aprīlim, pirms tam
pieņemot atbilstošu lēmumu Kopīpašnieku pašvaldību domes sēdēs;
8.2.pilnvarot Ķekavas novada pašvaldību pasūtīt aktualizētu Īpašuma tirgus
vērtējumu, kurā tiek noteikta katra Kopīpašnieka piederošo Īpašuma

domājamo daļu tirgus vērtība, vērtēšanas izdevumus sedzot katram
Kopīpašniekam proporcionāli piederošajām Īpašuma domājamām daļām;
8.3.kompensēt Ķekavas novada pašvaldībai izdevumus par SIA „Arco Real
Estate” 2013.gada 9.augustā veikto Īpašuma visvairāk iespējamās tirgus
vērtības noteikšanu, vērtēšanas izdevumus sedzot katram Kopīpašniekam
proporcionāli piederošajām Īpašuma domājamām daļām. SIA „Arco Real
Estate” veiktā Īpašuma tirgus vērtējuma izmaksas ir LVL 544,50 (pieci simti
četrdesmit četri lati, 50 santīmi) jeb 744,75 EUR (septiņi simti četrdesmit četri
euro, 75 centi) t.sk., PVN.
Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu, 77.panta pirmo, otro un ceturto
daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
1.punktu, Ministru Kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 87.punktu, Civillikuma 927., 2122. un 2123.pantu, kā arī ņemot vērā
Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2015.gada 11.marta sēdes atzinumu (prot. Nr. 5, §2),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers,
I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts,
J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1.
2.
3.

4.

5.

Piekrist pagarināt ar SIA „EGO projekts”, vienotais reģistrācijas numurs 40003060213,
2010.gada 9.aprīļa noslēgtā līguma Nr.230 nomas termiņu līdz 2018.gada 9.aprīlim.
Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2010.gada 9.aprīļa noslēgtajā līgumā Nr.230 ar SIA
„EGO projekts”, vienotais reģistrācijas numurs 40003060213.
Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldību pasūtīt aktualizētu Īpašuma tirgus vērtējumu, kurā
tiek noteikta katra Kopīpašnieka piederošo Īpašuma domājamo daļu tirgus vērtība,
vērtēšanas izdevumus sedzot katram Kopīpašniekam proporcionāli piederošajām
Īpašuma domājamām daļām.
Kompensēt Ķekavas novada pašvaldībai izdevumus par SIA „Arco Real Estate”
2013.gada 9.augustā veikto Īpašuma visvairāk iespējamās tirgus vērtības noteikšanu,
vērtēšanas izdevumus sedzot katram Kopīpašniekam proporcionāli piederošajām
Īpašuma domājamām daļām - 64,76 EUR (sešdesmit četri euro, 76 centi), t.sk., PVN,
apmērā.
Vērtēšanas izdevumus paredzēt no Siguldas novada Domes struktūrvienības 1111
budžetā paredzētajiem līdzekļiem.

21.§
Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos L.Sausiņa
Ir saņemts Latvijas Riteņbraukšanas federācijas prezidenta Igo Japiņa iesniegums, kurā
viņš aicina Siguldas novada Domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu laika posmā no 2015.gada
8.maija līdz 11.maijam piedalīties XCO Eiropas čempionātā Vācijā, Singenā. Tā kā 2016.gadā
Siguldā norisināsies XCO Eiropas čempionāts, dalība pasākumā ir būtiska, lai gūtu priekšstatu
par pasākuma norisi, organizatoriskajiem un pasākuma organizācijas kvalitātes jautājumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un saskaņā ar 28.05.2002.
MK noteikumiem Nr. 219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba
braucieniem saistītie izdevumi” un saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas
2015.gada 11.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.5, §7), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par D.Dukurs,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle,

Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1
(U.Mitrevics), Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica komandējumu laika posmā
no 2015.gada 8.maija līdz 11.maijam uz Vāciju, Singenu, lai piedalītos XCO Eiropas
čempionātā Vācijā, Singenā, gūstot priekšstatu par pasākuma norisi, organizatoriskajiem un
pasākuma organizācijas kvalitātes jautājumiem, kā arī lai prezentētu XCO Eiropas
čempionātu Siguldā.
2. Izmaksāt Uģim Mitrevicam komandējuma dienas naudu par 4 (četrām) komandējuma dienām
184,00 EUR (46,00 EUR par vienu komandējuma dienu) uz Vācijas pilsētu Singenu.
3. Segt izdevumus par avio biļešu un iegādi un citus ar komandējumu saistītos izdevumus pēc to
apliecinošu dokumentu iesniegšanas Finanšu pārvaldē.
4. Visus ar minētajiem komandējumiem saistītos izdevumus segt no struktūrvienības 1111
budžeta līdzekļiem.
22.§
Par finansējumu Siguldas sporta kompleksa projektēšanai un būvniecībai
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izvērtējusi Siguldas novada Domes Finanšu pārvaldes ziņojumu par finansējuma
piešķiršanu Siguldas sporta kompleksa projektēšanai un būvniecībai Ata Kronvalda ielā 7,
Siguldā, Siguldas novadā, Dome konstatē:
1. 27.10.2014. Siguldas novada pašvaldība izsludinājusi atklātu konkursu „Siguldas
Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā”
(identifikācijas Nr. SND 2014/04/AK).
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 31.oktobra rīkojumu
Nr. 623 „Par Siguldas sporta kompleksa projekta, Vidzemes Olimpiskā centra attīstības
projekta un Liepājas Olimpiskā centra manēžas būvniecības projekta īstenošanai
2014.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārdali”, Siguldas sporta kompleksa
projektēšanai un būvniecībai piešķirti valsts budžeta līdzekļi 2015.gadā 2 431 778,00
EUR un 2017.gadā 486 355,00 EUR apmērā.
3. Saskaņā ar atklātā konkursa „Siguldas sporta kompleksa projektēšana un būvniecība,
Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā” (identifikācijas Nr.SND 2014/04/AK) iesniegto
piedāvājumu izvērtējumu, sporta kompleksa projektēšanai un būvniecībai nepieciešams
finansējums 8 299 900,00 EUR apmērā. Finansējumu nepieciešams nodrošināt 2015.
un 2016.gadā.
4. Projekta īstenošanai nepieciešamais Siguldas novada pašvaldības finansējums
5 868 122,00 EUR apmērā.
5. Likuma „Par pašvaldībām” 15. pirmās daļas 6. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Savukārt likuma
7.panta otrā daļa nosaka, ka likuma 15.pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi
organizē un par to atbild pašvaldība. Šo funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās
pašvaldības budžeta, ja likumā nav noteikts citādi.
6. 2008.gada 25.marta MK noteikumu 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2.punkts nosaka, ka pašvaldības var ņemt īstermiņa vai ilgtermiņa
aizņēmumus un sniegt galvojumus, noslēdzot aizdevuma līgumu ar Valsts kasi vai citu
aizdevēju.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro
daļu, 15.pirmās daļas 6.punktu, 2008.gada 25.marta MK noteikumiem 196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, saskaņā ar 2015.gada 11.marta Finanšu

komitejas atzinumu (prot. Nr.5, §15), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina,
M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – 2 (Ē.Čoders, M.Malcenieks), Dome nolemj:
Siguldas sporta kompleksa Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, projektēšanas un būvniecības
izmaksu segšanai paredzēt šādu finansēšanas kārtību:
1. 2015.gadā izlietot valsts piešķirto finansējumu 2 431 778,00 EUR apmērā.
2. 2016.gadā paredzēt finansējumu 5 868 122,00 EUR apmērā:
2.1. ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē uz 25 gadiem 4 500 000,00 EUR
apmērā;
2.2. no Siguldas novada pašvaldības 2016.gada budžeta līdzekļiem paredzēt finansējumu
1 368 122,00 EUR apmērā.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17:25
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2015.gada 1.aprīlī plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2015.gada 1.aprīlī, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece

