2015.gada 12.augustā

Siguldā

Nr.12

Siguldas novada Domes sēdes protokols
Darba kārtība:
1. Par Siguldas novada Domes noteikumu “Siguldas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu.
2. Par SIA “Saltavots” Vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2015. līdz
2017.gadam apstiprināšanu.
3. Par SIA “Siguldas slimnīca” Vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no
2015. līdz 2019. gadam apstiprināšanu.
4. Par grozījumiem 2015.gada 17.jūnija Siguldas novada Domes nolikumā „Par preču
zīmes „Radīts Siguldā” lietošanu”.
5. Par zemesgabala iznomāšanu Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
6. Par SIA „Saltavots” iesniegumu.
7. Par servitūta nodibināšanu.
8. Par Siguldas novada Domes noteikumu „Siguldas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma un kustamās mantas atsavināšanas procesa organizēšanas kārtība”
apstiprināšanu.
9. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, atsavināšanu.
10. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Krastiņi”, Allažmuižā, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
11. Par pašvaldībai piederošās ½ domājamās daļas no zemes gabala „Lejaslapaiņi”,
Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
12. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem
Siguldas novadā” apstiprināšanu.
13. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
14. Par finansējuma piešķiršanu.
15. Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

Piedalās deputāti: Dainis Dukurs, Jānis Zilvers, Ēriks Čoders, Līga Sausiņa, Guntars Zvejnieks,
Indra Ozoliņa, Ināra Paegle, Ņina Balode, Mārtiņš Zīverts, Jānis Lazdāns; Eva Viļķina
Nepiedalās deputāti: Māris Malcenieks - darba noslogotības dēļ, Ilmārs Lipskis - darba
noslogotības dēļ; Jānis Strautmanis - atvaļinājumā
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Jeļena Zarandija, Zemes
nodaļas vadītāja Anita Viškere, Informāciju tehnoloģiju nodaļas vadītājs Edgars Kursītis,
Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Matuseviča,
Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Sociālā dienesta vadītāja
Kristīne Freiberga; iepirkumu speciāliste Līga Landsberga; Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete;
Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe; iekšējā tiesiskuma un lietderības auditors Laura Līne
Piedalās: Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas
priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs, P/A „Siguldas attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante,
Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja Ina Stupele; Siguldas Avīzes redaktors I.Raudziņš;
Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora amata pretendents Rūdolfs Kalvāns
Protokolē: klientu apkalpošanas speciāliste Aiva Šūmane
Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:00
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba
kārtību ar 5 (pieciem) papildjautājumiem - „Par nekustamā īpašuma “Roķēni” un “Roķēnu
ūdenskrātuve” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu”, “Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Volkswagen
Transporter T5 nodošanu atsavināšanai”, “Par atbrīvošanu no amata”, “Par Siguldas novada
Domes apbalvojumu – Atzinības raksta piešķiršanu Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram Vilnim
Trupavniekam” un “Par iecelšanu amatā”.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle,
Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar 5 (pieciem) papildjautājumiem:
16. Par nekustamā īpašuma “Roķēni” un “Roķēnu ūdenskrātuve” Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
17. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Volkswagen
Transporter T5 nodošanu atsavināšanai.
18. Par atbrīvošanu no amata.
19. Par Siguldas novada Domes apbalvojumu – Atzinības raksta piešķiršanu Siguldas
Valsts ģimnāzijas direktoram Vilnim Trupavniekam.
20. Par iecelšanu amatā.

1.§
Par Siguldas novada Domes noteikumu “Siguldas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājs A.Vecvanags

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, 33. pantu, 37.panta
pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.panta trešo daļu, kā arī saskaņā ar 2015.gada 12.augusta
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7,
§13), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders,
I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Domes noteikumus “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību
un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”.

2.§
Par SIA “Saltavots” Vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu
no 2015. līdz 2017.gadam apstiprināšanu
Ziņo: Izpilddirektore J. Zarandija
Saskaņā ar Siguldas novada Attīstības programmas 2011.- 2017.gadam stratēģiskā mērķa
SM1. Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes,
publiskās telpas un vides infrastruktūru, uzdevuma U1.17. Uzlabot inženiertehnisko
infrastruktūru, rīcību R 84. Ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu
rekonstrukcija un paplašināšana Siguldas pilsētā, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 19.punktu, 57.panta pirmo un
ceturto daļu, kā arī saskaņā 2015.gada 12.augusta apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7, §5), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks,
M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt SIA „Saltavots”, reģ.Nr.40103055793, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B,
Sigulda, Siguldas novads, Vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2015. līdz
2017.gadam.
Pielikumā: SIA „Saltavots” Vidēja termiņa darbības stratēģija par periodu no 2015. līdz
2017.gadam.

3.§
Par SIA “Siguldas slimnīca” Vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu
no 2015. līdz 2019.gadam apstiprināšanu
Ziņo: Priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Saskaņā ar Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam stratēģiskā mērķa SM
1. Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes,
publiskās telpas un vides infrastruktūru, uzdevumu U 1.3. Nodrošināt veselības aprūpes un
rehabilitācijas pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti, uzlabot iedzīvotāju veselības stāvokļa
uzlabošanu, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 1.panta pirmās daļas 19.punktu, 57.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī saskaņā 2015.gada
12.augusta apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes
atzinumu (prot.Nr.7, §14), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa,

J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt SIA „Siguldas slimnīca”, reģ.Nr.40003124730, juridiskā adrese Lakstīgalas iela
13, Sigulda, Siguldas novads, Vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2015. līdz
2019.gadam.
Pielikumā: SIA „Siguldas slimnīca” Vidēja termiņa darbības stratēģija par periodu no 2015. līdz
2019. gadam.
4.§
Par grozījumiem 2015.gada 17.jūnija Siguldas novada Domes nolikumā „Par preču zīmes
„Radīts Siguldā” lietošanu”
Ziņo: Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja I.Stupele
Lai nodrošinātu Siguldas novada pašvaldības atbalstu un plašākas iespējas Siguldas novada
ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem lietot preču zīmi „Radīts Siguldā”, ir nepieciešams veikt
grozījumus ar 2015.gada 17.jūnija Siguldas novada Domes lēmumu apstiprinātajā nolikumā “Par
preču zīmes „Radīts Siguldā” lietošanu” (prot. Nr.9, §26).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, kā arī saskaņā ar 2015.gada 12.augusta apvienotās Finanšu komitejas un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7, §3), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks,
M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus ar 2015.gada 17.jūnija Siguldas novada Domes lēmumu apstiprinātajā
nolikumā „Par preču zīmes „Radīts Siguldā” lietošanu” (prot.Nr.9, §26) un izteikt tā 5.punkta
5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.2. produkta ražošanas vai pakalpojuma nodrošināšanas procesā 50% nodarbināto ir Siguldas
novada iedzīvotāji, ja uzņēmumā darbinieku skaits ir vairāk nekā trīs.”
2. Papildināt 2015.gada 17.jūnija Siguldas novada Domes nolikumu „Par preču zīmes „Radīts
Siguldā” lietošanu” (prot.Nr.9, §26) III sadaļu “Preču zīmes piešķiršanas un lietošanas nosacījumi”
ar 71 punktu šādā redakcijā :
“Noteikumu 5.2.punkts neattiecas uz tiem uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits ir vienāds vai
mazāks kā trīs”.

5.§
Par zemesgabala iznomāšanu Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā,
dzīvokļa (..) īpašnieces I.Š, (adrese), iesniegumus ar lūgumu noslēgt līgumu par zemes īpašuma ar
adresi Jaunatnes iela 8, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr. 8015 003 1563, nomu, atbilstoši
dzīvokļa īpašuma (..) domājamai daļai, Dome konstatē:

1. Saskaņā ar Rīgas rajona Tiesas Siguldas pilsētas Zemesgrāmatu nodalījuma
Nr.1000000159025 datiem, zemes vienība, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā
māja ar adresi Jaunatnes iela 8, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra Nr.8015 003 1563,
pieder daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekiem un Siguldas novada pašvaldībai
3983/16384 domājamo daļu apmērā. Zemes vienības platība 2883 m².
2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr. 1000002013776 datiem, dzīvokļa īpašums ar adresi Jaunatnes iela 8-(..),
Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr. 8015 900 2362, pieder I.Š. 704/16384 domājamo daļu
apmērā.
3. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 1.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka
piesaistītais zemesgabals ir zeme, uz kuras atrodas citas personas īpašumā esoša ēka, kas
nodota ekspluatācijā un saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja, un
kura ir ēkas īpašnieka lietošanā.
4. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2 punktu, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt
citas privāttiesiska rakstura darbības.
5. 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
4.punkts nosaka, ka zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu
var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. Noteikumu
7.2.apakšpunktā minēts, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5% apmērā
no kadastrālās vērtības, bet 7.2 punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas
minimālā nomas maksa ir 28,00 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu
aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28,00 euro gadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 1.panta pirmās daļas 6.punktu, 30.10.2007.
MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.punkta
7.2.apakšpunktu un 7.2 punktu, saskaņā ar 2015.gada 12.augusta apvienotās Finanšu komitejas un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7, §6), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks,
M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8, Siguldā,
Siguldas novadā, dzīvokļa (..), īpašnieci I.Š,, par zemesgabala ar adresi Jaunatnes iela 8,
Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr. 8015 003 1563, kopplatība 2883 m², daļas nomu,
704/16384 domājamo daļu apmērā.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā un PVN,
proporcionāli domājamo daļu apmēram, bet ne mazāk kā 28,00 EUR un PVN gadā. Nomas
termiņš 20 (divdesmit) gadi.
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar I.Š.
4. Noteikt, ka izdevumus par zemes nomas līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz nomnieks.
6.§
Par SIA „Saltavots” iesniegumu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi SIA „Saltavots”, reģ.Nr.40103055793, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B,
Sigulda, Siguldas nov., 2015.gada 23.jūlija iesniegumu „Par jauna artēziskā urbuma izveidi”, kas

saņemts Siguldas novada Domē 2015.gada 27.jūlijā (reģ.Nr.15.1-17/1933), ar lūgumu saskaņot
jauna artēziskā urbuma izveidi zemes vienībā ar adresi Birzes iela 1A, Allaži Allažu pagastā,
Siguldas novadā, kad. apz. 8042 004 0251, Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada Domes 2014.gada 28.maija lēmumu “Par zemes nodošanu bezatlīdzības
lietošanā” (protokols Nr. 11, §12) SIA „Saltavots”, reģ.Nr.40103055793, juridiskā adrese
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas nov., ir nodota patapinājumā Siguldas novada
pašvaldībai piekrītoša zemes vienība ar adresi Birzes iela 1A, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov.,
platība 0,12 ha, kad. apz. 8042 004 0251, ūdenssaimniecības objektu uzturēšanai un 2013.gada
2. septembra Deleģējuma līguma izpildei.
2. 2014.gada 28.maijā starp Siguldas novada Domi un SIA „Saltavots” noslēgts Nekustamā
īpašuma patapinājuma līgums Nr.2014/407, ar kuru pašvaldība nodod un SIA „Saltavots”
pieņem bezatlīdzības lietošanā zemes vienību ar adresi Birzes iela 1A, Allaži, Allažu pag.,
Siguldas nov., kad. apz. 8042 004 0251, platība 0,12 ha.
3. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma patapinājuma līguma (Nr.2014/407) 2.5.punktu, SIA
„Saltavots” ir tiesības patapinājumā ņemtajā zemes vienībā ar Siguldas novada Domes
piekrišanu veikt būvniecību.
4. Ar Siguldas novada Domes 2015.gada 6.maija lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošās zemes
Allažu pagastā sadalīšanu” (prot.Nr.16, §16) grozīta zemes vienības ar adresi Birzes iela 1A,
Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., kad. apz. 8042 004 0251, platība no 0,12 ha uz 0,24 ha.
5. Saskaņā ar 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, §2) Grafisko daļu, zemes vienības ar adresi Birzes iela 1A,
Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., kad.apz.8042 004 0251, plānotā (atļautā) izmantošana ir
inženiertehniskās apgādes objekti (TI) - teritorijas inženiertehniskās apgādes būvju
izvietošanai.
6. Saskaņā ar Būvniecības likuma 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, Būvatļauju izdod, ja
būvniecības iecere atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam (ja tāds
ir izstrādāts) un detālplānojumam (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem),
izņemot gadījumus, kad būvniecības iecere attiecas uz nacionālo interešu objektu un ja
būvniecības iecere ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
2. punktu, Civillikuma 1947.pantu, Būvniecības likuma 15.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu,
2015.gada 6.maija Siguldas novada Domes lēmumu “Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā”
(prot.Nr.11, §12), kā arī saskaņā ar saskaņā ar 2015.gada 12.augusta apvienotās Finanšu komitejas
un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7, §10), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode,
G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt SIA „Saltavots”, reģ.Nr.40103055793, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B, Sigulda,
Siguldas nov., būvniecības ieceri - jauna artēziskā urbuma izveidi - zemes vienībā ar adresi
Birzes iela 1A, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., kad.apz.8042 004 0251.
2. Izdarīt grozījumus 2014.gada 28.maija Nekustamā īpašuma patapinājuma līgumā ar SIA
„Saltavots” un izteikt līguma 1.3.punktu šādā redakcijā:
„1.3. Birzes iela 1A, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., platība 0,24 ha, kad.apz.8042 004
0251.”
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot grozījumus 2014.gada 28.maija Nekustamā īpašuma
patapinājuma līgumā ar SIA „Saltavots”.

7.§

Par servitūta nodibināšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja Viškere
Izskatot N.Z., (adrese), 2015.gada 7.jūlija iesniegumu ar lūgumu nodrošināt piekļuvi
nekustamajam īpašumam ar adresi Lakstīgalas iela 18B, Sigulda, Siguldas novads, kad.apz.8015
002 3064, caur nekustamo īpašuma ar nosaukumu “Ziedu ielas stāvlaukums”, Siguldā, Siguldas
novadā, kad. apz. 8015 002 3084, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr. 1000000080377 1 un 10000080377 2 datiem, nekustamais īpašums, kas
sastāv no zemes un dzīvojamās ēkas ar diviem dzīvokļiem, ar adresi Lakstīgalas ielā 18B,
Siguldā, pieder N.Z.
2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr. 100000455552 datiem, nekustamais īpašums ar nosaukumu “Ziedu ielas
stāvlaukums”, Sigulda, Siguldas novads, pieder Siguldas novada pašvaldībai.
3. Saskaņā ar 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi”, Grafisko daļu, nekustamā īpašuma ar adresi Lakstīgalas ielā 18B,
Siguldā, Siguldas novadā, plānotā (atļautā) izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorija (DzM) ar īpašiem nosacījumiem (DzM-3), bet pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma ar nosaukumu “Ziedu ielas stāvlaukums”, Siguldā, Siguldas novadā, plānotā
(atļautā) izmantošana ir satiksmes infrastruktūra (TS).
4. Civillikuma 1231. pants nosaka, ka servitūtu nodibina ar līgumu vai testamentu. Savukārt
Civillikuma 1232.pants nosaka, ka ar līgumu vai testamentu iegūt nekustamam īpašumam
par labu servitūtu vai arī viņu ar to apgrūtināt var tikai viņa īpašnieks.
Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Civillikuma 1131., 1141.,1144., 1156, 1231.panta 3.punktu, kā arī saskaņā ar 2015.gada
12.augusta apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes
atzinumu (prot.Nr.7, §12), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa,
J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Nodibināt braucamā ceļa servitūtu nekustamajā īpašumā ar nosaukumu “Ziedu ielas
stāvlaukums”, Sigulda, Siguldas novads, kad.apz.8015 002 3084, par labu nekustamajam
īpašumam ar adresi Lakstīgalas iela 18B, Sigulda, Siguldas novads, kad.apz.8015 002 3064.
Ceļa servitūta platums 4,5 m, garums 26 m, platība 116 m2, saskaņā ar Pielikumu.
2. Noslēgt līgumu par ceļa servitūtu nodibināšanu ar N.Z.
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu.
4. Uzdot Zemes nodaļai veikt darbības apgrūtinājuma nostiprināšanai Zemesgrāmatā.
5. Noteikt, ka izdevumus par servitūtu līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz N.Z.
8.§
Par Siguldas novada Domes noteikumu „Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
un kustamās mantas atsavināšanas procesa organizēšanas kārtība” apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sekretāre L.Landsberga
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, kā arī

saskaņā ar 2015.gada 12.augusta apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7, §11), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns,
I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Domes noteikumus „Siguldas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma un kustamās mantas atsavināšanas procesa organizēšanas kārtība”.

9.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A,
Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi 2015.gada 2.augusta Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas un izsoles komisijas lēmumu (prot.Nr.12,§3) ar priekšlikumu nodot atsavināšanai
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Zaļkalna ielā 3A, Allaži, Allažu pag.,
Siguldas novadā, kā arī ar SIA „Roze MJ”, reģ.Nr.49502003043, juridiskā adrese Braslas iela 1,
Straupe, Pārgaujas novads, ierosinājumu, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Zaļkalna iela 3A, Allaži, Allažu pag., Siguldas novadā, ar
kadastra numuru 8024 004 0218, pieder Siguldas novada pašvaldībai, pamatojoties
uz Rīgas rajona Tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 21.maija lēmumu, saskaņā
ar ierakstu Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000174333. Uz
zemes gabala atrodas nedzīvojamā ēka - veikals (kadastra apzīmējums 8042 004
0218 001).
2. Nekustamais īpašums Zaļkalna iela 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā, sastāv no
zemes vienības 0,1514 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0218 un
nedzīvojamās ēkas – veikala 122,9 m2 platībā.
3. Saskaņā ar 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.21
„Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§) II sējumu „Grafiskā
daļa” un III sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, nekustamajam
īpašumam Zaļkalna iela 3A, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, platību 0,1514
ha, kad. apz. 8042 004 0218, plānotā/atļautā izmantošana ir Publiskās apbūves
teritorija.
4. Zemes gabals ir apgrūtināts:
4.1. Atzīme – 60 m aizsargjosla gar autoceļu Sigulda – Allaži - Ausma;
4.2. Atzīme – 0,4 kV elektrisko tīklu gaisvada līnijas 21 m aizsargjosla;
4.3. Atzīme – 0,4 Kv elektrisko tīklu gaisvadu līnijas 21 m aizsargjosla.
5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Nekustamais īpašums Zaļkalna ielā 3A, Allaži, Allažu pag., Siguldas
novadā, ar kadastra Nr. 8024 004 0218, nav nepieciešams pašvaldības funkciju
realizācijai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10.pantu un
2015.gada 12.augusta apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas

sēdes atzinumu (prot.Nr.7, §16), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa,
E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1.

2.
3.
4.

Nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Zaļkalna iela 3A, Allaži, Allažu pag., Siguldas novadā, ar kadastra Nr. 8024 004 0218,
kas sastāv no zemes vienības 0,1514 ha platībā un nedzīvojamās ēkas-veikala ar
kadastra apzīmējumu 8042 004 0218 001.
Pasūtīt nekustamā īpašuma Zaļkalna iela 3A, Allaži, Allažu pag., Siguldas novadā,
novērtēšanu sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam.
Noteikt zemes gabala Zaļkalna iela 3A, Allaži, Allažu pag., Siguldas novadā
atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai
organizēt pašvaldībai piederošā zemesgabala Zaļkalna iela 3A, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, atsavināšanas procedūru.

10.§
Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Krastiņi”, Allažmuižā, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada Domes 2015.gada 2.augusta Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas un izsoles komisijas sēdes lēmumu (prot.Nr.12, §2) ar priekšlikumu par zemes
gabala „Krastiņi”, Allažmuiža, Allažu pagasts, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa
pabeigšanu, Siguldas novada Domes 2015.gada 17.jūnija lēmumu „Par pašvaldībai piederošā
zemes gabala „Krastiņi”, Allažmuižā, Allažu pagasts, Siguldas novadā, atsavināšanu”
(prot.Nr.9,§8), Dome konstatē:
1. Saskaņā ar atsavināmā objekta –zemes gabala ”Krastiņi”, Allažmuižā, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, Atsavināšanas paziņojuma 7.punktu, kas apstiprināts ar 2015.gada
17.jūnija Siguldas novada Domes lēmumu „Par pašvaldībai piederošā zemes gabala
„Krastiņi”, Allažmuižā, Allažu pagasts, Siguldas novadā, atsavināšanu” (prot.Nr.9,
§8), pirmpirkumtiesīgā persona G.S., dzīvesvietas adrese „Krastiņi”, Allažmuiža,
Allažu pagasts, Siguldas novads, realizēja savas pirmpirkuma tiesības.
2. Atsavināmā zemes gabala nosacītā cena ir 3895,20 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti
deviņdesmit pieci euro, 20 centi), kas sastāv no zemes gabala tirgus vērtības 3750,00
EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro) un īpašuma novērtēšanas izdevumiem
145,20 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, 20 centi), t.sk. PVN.
3. 2015.gada 27.jūlijā Siguldas novada budžeta kontā LV 15 UNLA 0027 8001 3040 4,
kas atvērts A/S „SEB Banka”, tika iemaksāta pirkuma maksa par nekustamo īpašumu
„Krastiņi”, Allažmuizā, Allažu pagasts, Siguldas novads, 100% apmērā, t.i., 3895,20
EUR (trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci euro, 20 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, 44.panta septīto daļu, kā arī saskaņā ar 2015.gada 12.augusta apvienotās Finanšu
komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7, §7), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle,

Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Atzīt par pabeigtu zemes gabala „Krastiņi”, Allažmuižā, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, sastāvoša no zemes vienības 2,3 ha platībā, kad. apz. 8042 007 0094,
atsavināšanas procesu par labu G.S., dzīvesvietas adrese „Krastiņi”, Allažmuiža,
Allažu pagasts, Siguldas novads.
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar G.S.
3. Izslēgt no Siguldas novada Domes bilances pašvaldībai piederošo zemes gabalu
„Krastiņi”, Allažmuižā, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
4. Izbeigt 2010.gada 21.decembrī noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabala
„Krastiņi”, Allažmuižā, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomu ar G.S.

11.§
Par pašvaldībai piederošās ½ domājamās daļas no zemes gabala „Lejaslapaiņi”, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada Domes 2015.gada 2.augusta Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas un izsoles komisijas sēdes lēmumu (prot.Nr.12, §1) ar priekšlikumu par ½
domājamās daļas no zemes gabala „Lejaslapaiņi”, Allažu pagasts, Siguldas novadā, atsavināšanas
procesa pabeigšanu, Siguldas novada Domes 2015.gada 15.jūlija lēmumu „Par pašvaldībai
piederošās ½ domājamās daļas apmērā no zemes gabala, „Lejaslapaiņi”, Allažu pagasts, Siguldas
novadā, atsavināšanu” (prot. Nr.10.,§12), Dome konstatē:
1. Saskaņā ar atsavināmā objekta – ½ domājamās daļas no zemes gabala
„Lejaslapaiņi”, Allažu pagasts, Siguldas novadā, Atsavināšanas paziņojuma
7.punktu, kas apstiprināts ar 2015.gada 15.jūlija Siguldas novada Domes
lēmumu „Par pašvaldībai piederošās ½ domājamās daļas apmērā no zemes
gabala „Lejaslapaiņi”, Allažu pagasts, Siguldas novadā, atsavināšanu”
(prot.Nr.10, §12), pirmpirkumtiesīgā persona L.B. realizēja savas pirmpirkuma
tiesības.
2. Atsavināmā zemes gabala nosacītā cena ir 939,15 EUR (deviņi simti trīsdesmit
deviņi euro, 15 centi), kas sastāv no tirgus vērtības 800,00 EUR (astoņi simti
euro) un īpašuma novērtēšanas izdevumiem 139,15 EUR (viens simts
trīsdesmit deviņi euro, 15 centi), t.sk. PVN.
3. 2015.gada 23.jūlijā Siguldas novada budžeta kontā LV 15 UNLA 0027 8001
3040 4, kas atvērts A/S „SEB Banka”, tika iemaksāta pirkuma maksa par ½
domājamo daļu no zemes gabala „Lejaslapaiņi”, Allažu pagasts, Siguldas
novadā, 100% apmērā, t.i. 939,15 EUR (deviņi simti trīsdesmit deviņi euro un
15 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 21.panta trešo daļu,
4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 4.punktu un 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro
daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta septīto daļu, kā arī saskaņā ar 2015.gada 12.augusta
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7,
§8), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders,
I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:

1. Atzīt par pabeigtu ½ domājamās daļas no zemes gabala „Lejaslapaiņi”, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, sastāvoša no zemes vienības 0,3 ha platībā, kad.apz.8042 008 0051,
atsavināšanas procesu par labu L.B.
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar L.B.
3. Izslēgt no Siguldas novada Domes bilances pašvaldībai piederošo ½ domājamo daļu no
zemes gabala „Lejaslapaiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
4. Izbeigt 2015.gada 12.martā noslēgto zemes nomas līgumu L.B.

12.§
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja K.Freiberga
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7. punktu un 43.panta trešo daļu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, kā arī saskaņā ar
2015.gada 21.jūlija Sociālās komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7, §1), 2015.gada 12.augusta
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7,
§15), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders,
I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus „Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā”.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
13.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis Ē.Čoders
1. Izskatījusi S.L., (adrese), 2015.gada 3.jūlija iesniegumu, par dzīvoklim (..), Pulkveža Brieža
ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Pulkveža Brieža iela 12, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 003 1535, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome
konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Pulkveža Brieža ielā 12, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā,
S.L. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2014. gada 14. februārī ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.641-7, kadastra numurs 8015 900
2099.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra numurs 8015 003 1535, ar kopējo platību 0,3676 ha.
3. S.L. 2015.gada 13.jūnijā 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 8. punktu, Siguldas novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu „Par zemes
gabala Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.6, §11), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.9, §1), 2015.gada 12.augusta
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7,
§1, p.1.1), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar S.L. par zemes gabala Pulkveža Brieža ielā 12, Siguldā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
2. Izskatījusi A.O., (adrese), 2015.gada 29.jūnija iesniegumu, par dzīvoklim (..), Pulkveža Brieža
ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Pulkveža Brieža iela 12, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 003 1535, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome
konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Pulkveža Brieža ielā 12, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā,
A.O. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2006. gada 7. jūnijā ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.641-8, kadastra numurs 8015 900
2069.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra numurs 8015 003 1535, ar kopējo platību 0,3676 ha.
3. A.O. 2015.gada 16.jūnijā 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 8. punktu, Siguldas novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu „Par zemes
gabala Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.6, §11), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.9, §2), 2015.gada 12.augusta
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7,
§1, p.1.2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.O. par zemes gabala Pulkveža Brieža ielā 12, Siguldā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
3. Izskatījusi A.R., (adrese), 2015.gada 29.jūnija iesniegumu, par dzīvoklim (..), Pulkveža Brieža
ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Pulkveža Brieža iela 12, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 003 1535, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome
konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Pulkveža Brieža ielā 12, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā,
A.R. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1999. gada 14. janvārī ir nostiprinātas

Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.641-10, kadastra numurs 8015 900
1312.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra numurs 8015 003 1535, ar kopējo platību 0,3676 ha.
3. A.R. 2015.gada 1.jūnijā 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 8. punktu, Siguldas novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu „Par zemes
gabala Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.6, §11), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.9, §3), 2015.gada 12.augusta
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7,
§1, p.1.3), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.R. par zemes gabala Pulkveža Brieža ielā 12, Siguldā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
4. Izskatījusi G.F., (adrese), 2015.gada 29.jūnija iesniegumu, par dzīvoklim (..), Pulkveža Brieža
ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Pulkveža Brieža iela 12, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 003 1535, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome
konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Pulkveža Brieža ielā 12, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā,
G.F. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2003. gada 16. septembrī ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.641-11, kadastra numurs 8015 900
0852.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra numurs 8015 003 1535, ar kopējo platību 0,3676 ha.
3. G.F. 2015.gada 29.jūnijā 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 8. punktu, Siguldas novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu „Par zemes
gabala Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.6, §11), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.9, §4), 2015.gada 12.augusta
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7,
§1, p.1.4), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar G.F. par zemes gabala Pulkveža Brieža ielā 12, Siguldā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).

5. Izskatījusi A.V., (adrese), 2015.gada 18.jūnija iesniegumu, par dzīvoklim (..), Pulkveža Brieža
ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Pulkveža Brieža iela 12, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 003 1535, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome
konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Pulkveža Brieža ielā 12, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā,
A.V. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1998.gada 16.jūlijā ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.641-12, kadastra numurs 8015 900
1313.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra numurs 8015 003 1535, ar kopējo platību 0,3676 ha.
3. A.V. 2015.gada 18.jūnijā 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 8.punktu, Siguldas novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu „Par zemes
gabala Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.6, §11), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.9, §5), 2015.gada 12.augusta
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7,
§1, p.1.5), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.V. par zemes gabala Pulkveža Brieža ielā 12, Siguldā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
6. Izskatījusi I.Š., (adrese), 2015.gada 27.jūnija iesniegumu, par dzīvoklim (..), Pulkveža Brieža
ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Pulkveža Brieža iela 12, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 003 1535, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome
konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Pulkveža Brieža iela 12, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, I.Š.
pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2006. gada 14. jūnijā ir nostiprinātas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.641-25, kadastra numurs 8015 900 1190.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra numurs 8015 003 1535, ar kopējo platību 0,3676 ha.
3. I.Š. 2015.gada 27.jūnijā 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 8. punktu, Siguldas novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu „Par zemes
gabala Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.6, §11), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.9, §6), 2015.gada 12.augusta
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7,
§1, p.1.6), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:

Slēgt vienošanos ar I.Š. par zemes gabala Pulkveža Brieža ielā 12, Siguldā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
7. Izskatījusi S.L., (adrese), 2015.gada 27.jūnija iesniegumu, par dzīvoklim (..), Pulkveža Brieža
ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Pulkveža Brieža iela 12, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 003 1535, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome
konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Pulkveža Brieža ielā 12, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā,
S.L. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2009. gada 11. februārī ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.641-28, kadastra numurs 8015 900
2153.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra numurs 8015 003 1535, ar kopējo platību 0,3676 ha.
3. S.L. 2015.gada 27.jūnijā 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 8. punktu, Siguldas novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu „Par zemes
gabala Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.6, §11), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.9, §7), 2015.gada 12.augusta
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7,
§1, p.1.7), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar S.L. par zemes gabala Pulkveža Brieža ielā 12, Siguldā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
8. Izskatījusi K.G., (adrese), 2015.gada 26.jūnija iesniegumu, par dzīvoklim (..), Pulkveža
Brieža ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Pulkveža Brieža iela 12,
Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 003 1535, nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Pulkveža Brieža ielā 12, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā,
K.G. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2014. gada 12. martā ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.641-29, kadastra numurs 8015 900
1321.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra numurs 8015 003 1535, ar kopējo platību 0,3676 ha.
3. K.G. 2015.gada 26.jūnijā 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 8. punktu, Siguldas novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu „Par zemes
gabala Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.6, §11), Dzīvojamo māju

privatizācijas komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.9, §8), 2015.gada 12.augusta
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7,
§1, p.1.8), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar K.G. par zemes gabala Pulkveža Brieža ielā 12, Siguldā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
9. Izskatījusi A.A., (adrese), 2015.gada 18.jūnija iesniegumu, par dzīvoklim (..), Pulkveža Brieža
ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Pulkveža Brieža iela 12, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 003 1535, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome
konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Pulkveža Brieža ielā 12, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā,
A.A. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2000. gada 18. aprīlī ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.641-30, kadastra numurs 8015 900
0178.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra numurs 8015 003 1535, ar kopējo platību 0,3676 ha.
3. A.A. 2015.gada 18.jūnijā 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 8. punktu, Siguldas novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu „Par zemes
gabala Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.6, §11), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.9, §9), 2015.gada 12.augusta
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7,
§1, p.1.9), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.A. par zemes gabala Pulkveža Brieža ielā 12, Siguldā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).

14.§
Par finansējuma piešķiršanu
Ziņo: P/A “Siguldas Attīstības aģentūras” direktore L.Konstante
Ir saņemts iesniegums no I.P. ar lūgumu piešķirt finansējumu ceļa un nakšņošanas
izdevumiem 500,00 EUR apmērā viņas dalībai starptautiskajā konkursā radošo industriju
uzņēmējiem “Creative Business Cup”, kas norisināsies 2015.gada novembrī Kopenhāgenā.
I.P. izstrādātais krāsaino krītiņu projekts “Drawies” ieguva otro vietu “Creative Business
Cup” nacionālajā finālā.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 10.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija
ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā teritorijā, savukārt šī likuma 15. panta 5.punkts nosaka,

ka pašvaldības funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu
un tautas jaunrades attīstību.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
5. un 10. punktu, 2013.gada 25.septembra Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr. 32
“Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūras” nolikums” (Nr.20.,§16)
8.4. punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības tūrisma
un sporta komitejas 2015.gada 15.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.6, §35), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode,
G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu 500,00 EUR apmērā I.P. dalībai starptautiskajā konkursā radošo
industriju uzņēmējiem “Creative Business Cup”, kas norisināsies 2015.gada novembrī
Kopenhāgenā.
2. P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” noslēgt līgumu ar I.P. par piešķirtā finansējuma
izlietošanu.
3. Par līguma izpildi atbildīgo noteikt P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktori
L.Konstanti.
4. Paredzēt papildus finansējumu 500,00 EUR apmērā P/A “Siguldas Attīstības aģentūra”
2015.gada budžetā.
15.§
Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu
Ziņo: Izpilddirektore J.Zarandija
Izskatot Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica 2015.gada 7.augusta
iesniegumu un pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo daļu, 2015.gada 28.janvāra
nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” 12.5.1. apakšpunktu, saskaņā ar 2015.gada
12.augusta apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes
atzinumu (prot.Nr.7, §17), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret –
nav, atturas – nav, U.Mitrevics balsošanā nepiedalās, Dome nolemj:
1. Piešķirt Siguldas novada Domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam:
1.1. atlikušo papildatvaļinājuma daļu – 7 (septiņas) darba dienas – no 2015.gada
17.augusta līdz 25.augustam par darba periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada
30.jūnijam;
1.2. ikgadējā atvaļinājuma daļu – 5 (piecas) kalendāra dienas – no 2015.gada 26.augusta
līdz 30.augustam – par darba periodu no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam.
2. U.Mitrevica darba pienākumus no 2015.gada 17.augusta līdz 30.augustam uzdot pildīt
priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sporta jautājumos Līgai Sausiņai.

Domes sēžu zāli uz neilgu laiku atstāj deputāts Dainis Dukurs. Turpmāk balsošanā piedalās 11 deputāti.

16.§

Par nekustamā īpašuma „Roķēni” un „Roķēnu ūdenskrātuve” Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi 2015.gada 2.augusta Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas
un izsoles komisijas sēdes lēmumu (prot.Nr.12, §3) un 2015.gada 15.jūlija Siguldas novada Domes
lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Roķēni” un „Roķēnu ūdenskrātuve”, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, iznomāšanu” (prot.Nr.10, §13), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. un 19.punktu, 2011.gada 8.jūnija Siguldas
novada Domes saistošo noteikumu Nr.8 “Par neapbūvētu Siguldas novada pašvaldībai piederošo
vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 4.punktu, kā arī saskaņā ar
2015.gada 12.augusta apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
sēdes atzinumu (prot.Nr.7, §20), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina),
pret – nav, atturas – nav, D.Dukurs balsošanā nepiedalās, Dome nolemj:
1.Apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustāmā īpašuma „Roķēni”, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kad.apz.8094 004 0437, daļas 9,7 ha platībā un nekustamā īpašuma
„Roķēnu ūdenskrātuve”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad.apz.8094 004 0585, 10,86 ha
platībā, nomas tiesību izsoles noteikumus.
2. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un
veikt izsoles procedūru.
17.§
Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Volkswagen Transporter
T5 nodošanu atsavināšanai
______________________________________________________________________________
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2015.gada 2.augusta lēmumu (prot.Nr.12, §5) ar priekšlikumu nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo kustamo mantu – automašīnu Volkswagen Transporter T5, valsts reģistrācijas numura
zīme FM 2507, Dome konstatē:
1.Automašīna Volkswagen Transporter T5, ar valsts reģistrācijas numuru FM 2507,
2005.izlaiduma gads, šasijas Nr.WV2ZZZ7HZ5H102501, pieder Siguldas novada
pašvaldībai.
2.Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Automašīna
Volkswagen Transporter T5 nav nepieciešama Siguldas novada pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.
un 6.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 8.panta ceturto un
sesto daļu, kā arī saskaņā ar 2015.gada 12.augusta apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7, §19), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts,

J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, D.Dukurs balsošanā nepiedalās, Dome
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai automašīnu Volkswagen Transporter T5, valsts reģistrācijas
numura zīme FM 2507.
2. Pasūtīt automašīnas Volkswagen Transporter T5 novērtēšanu sertificētam vērtētājam.
3. Noteikt kustamās mantas atsavināšanas veidu – pārdošanu izsolē.
4. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai
organizēt pašvaldības kustamās mantas izsoles procedūru.
18.§
Par atbrīvošanu no amata
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Saskaņā ar 2015.gada 16.jūnija Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora V.Trupavnieka
iesniegumu ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības uz savstarpējās vienošanās pamata,
pamatojoties uz Darba likuma 114. pantu likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.punktu un saskaņā ar 2015.gada 12.augusta apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.7, §21), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts,
J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, D.Dukurs balsošanā nepiedalās, Dome
nolemj:
Ar 2015.gada 31.augustu izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoru
V.Trupavnieku.

Deputāts Dainis Dukurs atgriežas Domes sēžu zālē un turpina piedalīties jautājumu izskatīšanā. Turpmāk
balsošanā piedalās 12 deputāti.

19.§
Par Siguldas novada Domes apbalvojuma - Atzinības raksta piešķiršanu
Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram Vilnim Trupavniekam
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Vilnis Trupavnieks sakarā ar pensijas vecuma sasniegšanu
izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Siguldas novada pašvaldību. Ģimnāzijas direktora amatā
Vilnis Trupavnieks ir kopš 1994.gada. Visus šos gadus Siguldas Valsts ģimnāzija bijusi viena no
labākajām valstī, saglabājot augstus mācību darba rezultātus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
ievaddaļu, 2012.gada 26.septembra Siguldas novada pašvaldības nolikuma „Par Siguldas novada
pašvaldības apbalvojumiem” 8.daļu (prot.Nr.17,§4), saskaņā ar 2015.gada 12.augusta Izglītības un
kultūras komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.11, §1), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns,
I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:

Piešķirt Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram Vilnim Trupavniekam Siguldas novada Domes
Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas novada izglītības
attīstībā.
20.§
Par iecelšanu amatā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora amata pretendents Rūdolfs Kalvāns iepazīstina klātesošos ar
savu darba pieredzi un skatījumu par turpmāko izglītības iestādes attīstību.
Pamatojoties uz 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 5.un 7.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
saskaņā ar 2015.gada 12.augusta Izglītības un kultūras komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.11, §2),
2015.gada 12.augusta apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
sēdes atzinumu (prot.Nr.7, §22), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina),
pret – nav, atturas – nav, D.Dukurs balsošanā nepiedalās, Dome nolemj:
1.
2.

Iecelt par Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoru Rūdolfu Kalvānu, personas kods (..), ar
2015.gada 1.septembri.
Noteikt R.Kalvānam Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora amatā amatalgu saskaņā ar
2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.836 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” un atbilstoši tarifikācijai.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.00
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2015.gada 2.septembrī plkst.16.00.

Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Aiva Šūmane

