Novada domes sēdes protokols
2008.gada 20.februārī

Siguldā

Nr.4

1. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
2. Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu – neapbūvēto
zemesgabala Cēsu ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
3. Par zemes gabala Strēlnieku ielā 20B, Siguldā nodošanu privatizācijai.
4. Par nekustamā īpašuma ‘’Mores pagasta padomes mežs Nr.4 un Nr.5’’,
Mores pagastā, Siguldas novadā, privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.
5. Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustama īpašuma apbūvēta
zemes gabala ‘’Kalnabeites’’ 11, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
6. Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustama īpašuma apbūvēta
zemes gabala ‘’Kalnabeites’’ 11, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
7. Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustama īpašuma apbūvēta
zemes gabala „Kalnabeites 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
8. Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustama īpašuma apbūvēta
zemes gabala „Kalnabeites 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
9. Par objekta garāžas Lakstīgalas ielā 3B, Siguldā, Siguldas novadā, daļas
privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.
10. Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustama īpašuma apbūvēta
zemes gabala „Kalnabeites 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
11. Par saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu pašvaldības palīdzības
saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā”.
12. Par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu.
13. Par Baznīcas ielas posma slēgšanu autotransportam no Raiņa ielas līdz
ēkai Baznīcas ielā 5.
14. Par nekustamā īpašuma Rūsiņa ielā 17, Siguldā, uzņemšanu Siguldas
novada domes bilancē.
15. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu adreses vai nosaukuma piešķiršanu.
16. Par sociālo pakalpojumu apmaksu.
17. Par grozījumiem 2007.gada 22.augusta lēmumā „Par pašvaldības
īpašuma objekta – garāžu Vējupītes ielā 10, Siguldas pagastā nodošanu
privatizācijai” (prot. Nr. 17§21) un 2007.gada 24.oktobra lēmumā „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma - garāžu Vējupītes ielā 10, Siguldas
pagastā privatizācijas projektu ” (Nr.21§16).
18. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

19. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas kultūras nama Nolikumu un
pielikumu „Siguldas pilsētas kultūras nama nolikums par kultūras nama
ieņēmumiem un maksas pakalpojumu tarifiem”.
20. Par Siguldas novada Siguldas pagasta kultūras nama Nolikumu un
pielikumu „Siguldas pagasta kultūras nama nolikums par kultūras nama
ieņēmumiem un maksas pakalpojumu tarifiem”.
21. Par Siguldas novada Mores pagasta kultūras nama Nolikumu un
pielikumu „Siguldas pilsētas kultūras nama nolikums par kultūras nama
ieņēmumiem un maksas pakalpojumu tarifiem”.
22. Par „Siguldas novada bibliotēku ieņēmumu un maksas pakalpojumu
tarifu Nolikumu”.
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādi .
24. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2007 – 2019.gadam
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.
25. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.
26. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

1.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
dome nolemj:
4 gadījumos atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu.
2.§
Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu – neapbūvēto
zemesgabala Cēsu ielā, Siguldā, Siguldas novadā
dome nolemj:
Atteikt nodot privatizācijai nekustamo īpašumu zemes gabalu Cēsu ielā, Siguldā.

3.§
Par zemes gabala Strēlnieku ielā 20B, Siguldā nodošanu privatizācijai
dome nolemj:
1. Nodot privatizācijai nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu Strēlnieku
ielā 20B, Siguldā.
2. Veikt nepieciešamās darbības nekustama īpašuma - starpgabala Strēlnieku ielā
20B, Siguldā, nostiprināšanai zemesgrāmatā uz Siguldas novada domes vārda.

4.§
Par nekustamā īpašuma ‘’Mores pagasta padomes mežs Nr.4 un Nr.5’’, Mores
pagastā, Siguldas novadā, privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

dome nolemj:
Atteikt nodot privatizācijai pašvaldības nekustamo īpašumu „Mežmalas” sastāvošu no
zemes gabaliem ar kadastra 29,5 ha platībā, un 10 ha platībā, Mores pagastā, Siguldas
novadā.
5.§
Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustama īpašuma apbūvēta zemes
gabala „Kalnabeites 11”, Siguldas pagasts, Siguldas novads
dome nolemj:
Atteikt nodot privatizācijai pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu 1,4734 ha platībā
domājamo daļu atbilstošu bijušā garāžu kooperatīva ‘’Starts’’ garāžu boksiem no
Nr.122 līdz Nr.133 platībai „Kalnabeites” 11, Siguldas pagasts, Siguldas novads.

6.§
Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustama īpašuma apbūvēta zemes
gabala ‘’Kalnabeites’’ 11, Siguldas pagasts, Siguldas novads
dome nolemj:
Atteikt nodot privatizācijai pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu 1,4734 ha platībā,
domājamo daļu atbilstošu 15 (piecpadsmit) garāžu platībai ‘’Kalnabeites’’ 11,
Siguldas pagasts, Siguldas novads.

7.§
Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustama īpašuma apbūvēta zemes
gabala „Kalnabeites 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads
dome nolemj:
Atteikt nodot privatizācijai pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu 1,4734 ha platībā,
domājamo daļu atbilstošu šķūņa „Kalnabeites 11”, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
uzturēšanas platībai.
8.§
Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustama īpašuma apbūvēta zemes
gabala „Kalnabeites 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads
dome nolemj:
Atteikt nodot privatizācijai pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu 1,4734 ha platībā,
domājamo daļu atbilstošu šķūņa „Kalnabeites 11”, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
uzturēšanas platībai.
9.§

Par objekta garāžas Lakstīgalas ielā 3B, Siguldā, Siguldas novadā, daļas
privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.
dome nolemj:
Atteikt nodot privatizācijai – divus garāžu boksus, kas ir daļa no pašvaldībai
piekrītošā nekustamā īpašuma - garāžas Lakstīgalas ielā 3B, Siguldā.
10.§
Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustama īpašuma apbūvēta zemes
gabala „Kalnabeites 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads
dome nolemj:
Atteikt nodot privatizācijai pašvaldībai piekrītošo zemesgabala 1,4734 ha platībā,
„Kalnabeites 11”, domājamo daļu, kas paredzēta šķūņu celtniecībai pie dzīvojamās
mājas „Kalnabeites 3” Siguldas pagasts, Siguldas novads.

11.§
Par saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par maznodrošinātu pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājuma risināšanā”
dome nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Siguldas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Kārtība,
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu
pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanai”
projektu
Nosūtīt vienu saistošo noteikumu eksemplāru reģistrēšanai Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai

12.§
Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
dome nolemj:
Piešķirt sociālās palīdzības pabalstus par kopējo summu 550.38 LVL

13.§
Par Baznīcas ielas posma slēgšanu
autotransportam no Raiņa ielas līdz ēkai Baznīcas ielā 5
dome nolemj:

Piekrist Baznīcas ielas posma slēgšanai autotransporta kustībai no Raiņa ielas līdz
ēkai Baznīcas ielā 5.
14.§
Par nekustama īpašuma Rūsiņa ielā 17, Siguldā,
uzņemšanu Siguldas novada domes bilancē
dome nolemj:
Ņemt uzskaitē Siguldas novada domes bilancē nekustamo īpašumu Rūsiņa iela 17,
Siguldā.
15.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu adreses vai nosaukuma piešķiršanu
1 dome nolemj:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Tetergaiļi”, Siguldas
pagastā, sadalīšanai.
1. No nekustamā īpašuma “Tetergaiļi”, atdalītajai zemes vienībai “A”,
platība 2,7 ha, saglabāt nosaukumu “Tetergaiļi”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads.
2. No nekustamā īpašuma “Tetergaiļi”, atdalītajai zemes vienībai “B”,
platība 2,7 ha, piešķirt nosaukumu “Rubeņgaiļi”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads.
3. No nekustamā īpašuma “Tetergaiļi”, atdalītajai zemes vienībai “C”,
platība 4,0 ha, piešķirt nosaukumu “Strazdugaiļi”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads.
4. No nekustamā īpašuma “Tetergaiļi”, atdalītajai zemes vienībai “D”,
platība 3,5 ha, piešķirt nosaukumu “Dzērvjugaiļi”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads.
2 dome nolemj:
1. Siguldas novada domei piekrītošai zemes vienībai piešķirt adresi Jāņa
Poruka iela 8A, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.
2. Siguldas novada domei piekrītošai zemes vienībai platība 215 m2,
piešķirt adresi Jāņa Poruka iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas
rajons.
3. Siguldas novada domei piekrītošai zemes vienībai platība 746 m2,
piešķirt nosaukumu “Ziedu ielas stāvlaukums” Sigulda, Siguldas
novads.
4. Siguldas novada domei piekrītošai zemes platība 662 m2, piešķirt
adresi Lakstīgalas iela 5B, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.
5. Siguldas novada domei piekrītošai zemes platība 428m2, piešķirt
nosaukumu “Iebraucamais ceļš”, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas
rajons.
16.§
Par sociālo pakalpojumu apmaksu

dome nolemj:
1.

Ievietot ģimeni, kuras sastāvā ir māte un 3 mazgadīgi bērni biedrībā
„Zvannieku mājas”.
Segt uzturēšanās izdevumus biedrībā „Zvannieki”, laikā no 22.
janvāra. 2008. gadam līdz 22.jūlijam 2008. gadam.

2.

17.§
Par grozījumiem 2007.gada 22.augusta lēmumā „Par pašvaldības īpašuma
objekta – garāžu Vējupītes ielā 10, Siguldas pagastā nodošanu privatizācijai”
(prot. Nr. 17§21) un 2007.gada 24.oktobra lēmumā „Par pašvaldības nekustamā
īpašuma - garāžu Vējupītes ielā 10, Siguldas pagastā privatizācijas projektu ”
(Nr.21§16)
dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2007.gada 22.augusta
lēmuma „Par pašvaldības īpašuma objekta – garāžu Vējupītes ielā 10,
Siguldas pagastā nodošanu privatizācijai” (prot. Nr. 17§21) 1.punktā.
2. Izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2007.gada 24.oktobra
lēmumu „Par pašvaldības nekustamā īpašuma - garāžu Vējupītes ielā
10, Siguldas pagastā privatizācijas projektu ” (Nr.21§16).
18.§
Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
dome nolemj:
Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu.

19.§
Par Siguldas novada Siguldas pilsētas kultūras nama Nolikumu un pielikumu
„Siguldas pilsētas kultūras nama nolikums par kultūras nama ieņēmumiem un
maksas pakalpojumu tarifiem”
dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas pilsētas kultūras nama Nolikumu ar pielikumu „Siguldas pilsētas
kultūras nama nolikums par kultūras nama ieņēmumiem un maksas pakalpojumu
tarifiem”.

20.§
Par Siguldas novada Siguldas pagasta kultūras nama Nolikumu un pielikumu
„Siguldas pagasta kultūras nama nolikums par kultūras nama ieņēmumiem un
maksas pakalpojumu tarifiem”
dome nolemj:

Apstiprināt Siguldas pagasta kultūras nama Nolikumu ar pielikumu „Siguldas pilsētas
kultūras nama nolikums par kultūras nama ieņēmumiem un maksas pakalpojumu
tarifiem”.
21.§
Par Siguldas novada Mores pagasta kultūras nama Nolikumu un pielikumu
„Siguldas pilsētas kultūras nama nolikums par kultūras nama ieņēmumiem un
maksas pakalpojumu tarifiem”
dome nolemj:
Apstiprināt Mores pagasta kultūras nama Nolikumu ar pielikumu „Siguldas pilsētas
kultūras nama nolikums par kultūras nama ieņēmumiem un maksas pakalpojumu
tarifiem”.
22.§
Par „Siguldas novada bibliotēku ieņēmumu un maksas pakalpojumu tarifu
Nolikumu”
dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada bibliotēku ieņēmumu un pakalpojumu tarifu Nolikumu
„Siguldas novada bibliotēku ieņēmumu un maksas pakalpojumu tarifi”.

23.§
Par zemes ierīcības projektu izstrādi
dome nolemj:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Institūta iela 2
sadalīšanai.

24.§
Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2007. -2019. gadam stratēģiskās
ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu
dome nolemj:
1.

2.
3.

Nodot SIA „Vides eksperti” izstrādāto Siguldas novada teritorijas plānojuma
2007.-2019 gadam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata
projektu sabiedriskajai apspriešanai.
Noteikt 40 dienu garu sabiedriskās apspriešanas termiņu no publicēšanas
laikrakstā „Rīgas Apriņķa Avīze”.
Paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu publicēt, kā arī izvietot
administrāciju telpās un Siguldas novada domes mājas lapā.

25.§
Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu
dome nolemj:
Piešķirt personai un diviem ģimenes locekļiem, kuru dzīves vieta deklarēta
atbrīvojamā telpā, vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu.
26.§
Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu
dome nolemj:
Piešķirt personai, kuras dzīves vieta deklarēta atbrīvojamā telpā, vienreizēju
dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Nākošā sēde 2008.gada 5.martā plkst. 16.00.
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