Novada domes sēdes protokols
2008.gada 19.martā

Siguldā

Nr.6

1. Par piedalīšanos projektā „Pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte”
rekonstrukcija Siguldā” un finansējumu.
2. Par projekta ”Invazīvās augu sugas Sosnovska latvānis izplatīšanās
ierobežošanas pasākumu veikšana Siguldas novada domes valdījumā esošajās
zemēs” finansējumu.

3. Par piedalīšanos projektā „Sporta laukuma Depo ielā 3, Siguldā
pielāgošana jauniešu fizisko aktivitāšu un aktīvās atpūtas
nodrošināšanai” un finansējumu.
4. Par gadatirgiem 2008.gadā un tirdzniecības vietas maksu gadatirgos.
5. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2007. – 2019.gadam
1.redakciju.
6. Par zemes iznomāšanu.
7. Par Pēteralas un Mazo Pēteralas ielu.
8. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses vai nosaukuma
piešķiršanu.
9. Par uzmērītās zemes gabala platības apstiprināšanu.
10. Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
11. Par Siguldas pilsdrupu rekonstrukcijas un pilsdrupu teritorijas
labiekārtojuma projektēšanas uzdevuma apstiprināšanu.
12. Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.
13. Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
14. Par neapbūvēta zemesgabala Kuršu ielā 5, Siguldā atsavināšanu.
15. Par neapbūvēta zemesgabala Kuršu ielā 13, Siguldā atsavināšanu.
16. Par neapbūvēta zemesgabala Kuršu ielā 14, Siguldā atsavināšanu.
17. Par neapbūvēta zemesgabala J.Poruka ielā 4, Siguldā atsavināšanu.
18. Par izsoles objekta – nekustamā īpašuma– Mores pagasta padomes mežs
Nr.2, Siguldas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
19. Par izsoles objekta – nekustamā īpašuma– Vējupītes iela 10-1G, Siguldas
pagastā un Vējupītes iela 10-2G, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
privatizācijas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
20. Par Siguldas novada bibliotēku nolikumu apstiprināšanu.
21. Par Siguldas novada bibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu.

1.§
Par piedalīšanos projektā „Pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte”
rekonstrukcija Siguldā” un finansējumu.
dome nolemj:
1. Atbalstīt piedalīšanos projektā „Pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte”
rekonstrukcija Siguldā”.
2. Lūgt piešķirt mērķdotācijas finansējumu projektam „Pirmskolas izglītības iestādes
„Saulīte” rekonstrukcija Siguldā” realizācijai 50% apjomā no projekta kopējās
summas 1 575 458,00 LVL.
3. Garantēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu 787 729,00 LVL apjomā no projekta
kopējās summas 1 575 458,00 LVL.

2.§
Par projekta „Invazīvās augu sugas Sosnovska latvānis izplatīšanās ierobežošanas
pasākumu veikšana Siguldas novada domes valdījumā esošajās zemēs” finansējumu.
dome nolemj:
1. Atbalstīt piedalīšanos Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā
projektu konkursā vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības
aizsardzība” aktivitātē – „Invazīvo sugu izplatīšanās ierobežojošo
pasākumu veikšana”, ar projektu ” Invazīvās augu sugas Sosnovska latvānis
izplatīšanās ierobežošanas pasākumu veikšana Siguldas novada domes
valdījumā esošajās zemēs”.
2. Garantēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu 346,58 LVL apjomā no
projekta kopējās summas 2310,54 LVL.

3.§
Par piedalīšanos projektā „Sporta laukuma Depo ielā 3, Siguldā pielāgošana
jauniešu fizisko aktivitāšu un aktīvās atpūtas nodrošināšanai” un finansējumu.
dome nolemj:
1. Atbalstīt piedalīšanos Bērnu un ģimenes lietu ministrijas izsludinātajā projektu
konkursā „Vides pielāgošana jauniešu fizisko aktivitāšu un aktīvās atpūtas
nodrošināšanai sporta laukumos” ar projektu „Sporta laukuma Depo ielā 3,
Siguldā pielāgošana jauniešu fizisko aktivitāšu un aktīvās atpūtas
nodrošināšanai”
2. Garantēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu no Siguldas novada pašvaldības
2008.gada budžetā neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem 5020,68
LVL apjomā no projekta kopējās summas 8020,68 LVL.

4.§
Par gadatirgiem 2008.gadā un
tirdzniecības vietas maksu gadatirgos.

dome nolemj:
1.Organizēt gadatirgus Siguldas pilsētā 2008. gadā šādos datumos un norises vietās:

N.p.k.
Pasākuma nosaukums
1.
Jurģu gadatirgus
2.
Novada svētku tirgus
(amatnieki)
3.
Zāļu tirgus

Norises datums
26.aprīlis
31.maijs

Norises vieta
Svētku laukumā
Pils dārzs

21.jūnijs

4.
5.

27.septembrī
20.decembrī

Saskaņā ar Dailes
teātra Vasaras
festivāla
programmu
Svētku laukumā
Pie kultūras nama

Miķeļa gadatirgus
Ziemassvētku tirgus

2. Gadatirgu un tirdziņu norises laiks no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00
3. Tirdzniecība gadatirgos un svētku tirdziņos atļauta tikai ierādītajās vietās, ja ir
samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, saskaņā ar
Siguldas novada domes 2005.gada 27.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.10
„Par pašvaldību nodevu tirdzniecībai publiskās vietās”(prot.Nr.15, §11) un pēc
samaksas par tirdzniecības vietu saskaņā ar šī lēmumā 4.punkta izcenojumiem.
4. Apstiprināt maksu par tirdzniecības vietām gadatirgos un svētku tirdziņos:

Maksa par tirdzniecības vietu
4.1.
4.2.

4.3.

no kravas automašīnām vai to piekabēm, traktoru
piekabēm
Tirdzniecībai (arī reklāmai) no pašceltām nojumēm un
teltīm (platums līdz 3m), vieglajām automašīnām vai to
piekabēm
Rūpniecības precēm
Mājamatniecības precēm (bižutērija, rotas lietas)
Mājamatniecības precēm (pinumi, keramika, koka
izstrādājumi)
Pārtikas precēm
Koku un krūmu stādiem
Puķu stādiem
Par tirdzniecības vietu (1m) bez transporta līdzekļiem un
bez pašceltām nojumēm vai teltīm
Ar produktīviem mājdzīvniekiem un mājputniem(sivēni,
cāļi, zosis u.c.)
Ar neproduktīviem un dekoratīviem mājdzīvniekiem un
putniem(suņi, kaķi, papagaiļi u.c.)
Ar koku, krūmu stādiem
Ar ziediem, floristikas precēm, vainagiem, puķu stādiem
Ar gleznām un citiem mākslas darbiem

Tirdzniecības
vietas maksa
5, -

6, 3, 3, 5, 5, 3, -

2, 1, 3, 1, 3, -

Ar fasētām rūpniecības un pārtikas precēm
Ar mājražotāju produkciju
Ar mājamatniecības produkciju (bižutērija, rotas lietas )
Ar medu un citu bišu produkciju
Ar piparkūkām
Sabiedriskai ēdināšanai
Sabiedriskai ēdināšanai ar alu

3, 2, 3, 2, 2, 10,00
15.00

5. Noteikt par gadatirgu organizēšanu atbildīgo personu Siguldas pilsētas kultūras
nama direktori.
6. Izdevumus gadatirgu un svētku tirdziņu organizēšanai un norises nodrošināšanai
segt no gadatirgu un svētku tirdziņu ieņēmumiem , t.sk., darba algām gadatirgu
organizēšanai atļaut izlietot 25% no gadatirgu bruto ieņēmumiem.

5.§
Par Siguldas novada teritorijas plānojuma
2007. -2019. gadam 1. redakciju
dome nolemj:
1.

2.

Pilnveidot Siguldas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju,
atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas
rezultātiem un sagatavot Siguldas novada teritorijas plānojuma
galīgo redakciju:
1.1. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (TIAN) iekļaut
noteikumus par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un ainavu
plānu izstrādes koncepciju;
1.2. precizēt valsts kultūras pieminekļu aizsargjoslas;
1.3. noteikt Siguldas novada teritorijas plānojuma īstenošanas termiņu
no 2008. – 2020. gadam.
Nodrošināt iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas
atzinumus par izstrādāto Siguldas novada teritorijas plānojuma
redakciju, iespēju iepazīties ar šī plānojuma galīgo redakciju MK
Noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 43.punktā noteiktajā kārtībā.

6.§
Par zemes iznomāšanu
dome nolemj:
Iznomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma daļu.
7.§
Par Pēteralas un Mazo Pēteralas ielu.
dome nolemj:

1. Pēteralas ielai Siguldā, posmā no Televīzijas un Līvkalna ielas krustojuma līdz
īpašumam Pēteralas ielā 1, mainīt nosaukumu no Pēteralas iela uz Mazā
Pēteralas iela. Ielas platība 6108 kv.m. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķiszeme …ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
2. Pēteralas ielas, Siguldā, atlikusī platība 5226 kv.m., kadastra numurs 8015 002
1129.
8.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un
adreses vai nosaukuma piešķiršanu.
1. dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Krišjāņi”, Siguldā,
sadalīšanai.
2. No nekustamā īpašuma “Krišjāņi”, atdalītajai zemes vienībai “B” piešķirt
adresi Mazā Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.
3. Atlikušajai zemes vienībai “A” un ēkām uz tās, mainīt adresi no “Krišjāņi” uz
Mazā Pēteralas iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.

2. dome nolemj:
1. Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu Siguldas pagastā, “Peltes”.
2. No nekustamā īpašuma “Peltes” atdalītajai trešajai zemes vienībai piešķirt
nosaukumu “Pļavu Peltes”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas
rajons.

3. dome nolemj:
Zemes gabalam ar kadastra numuru 8094 001 0143 un ēkām uz tā piešķirt vienotu
adresi „Zeltragi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.

4. dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Purzemnieki”,
Siguldas pagastā sadalīšanai.
2. No nekustamā īpašuma “Purzemnieki” pirmās zemes vienības atdalītajai zemes
vienībai “A” piešķirt nosaukumu “Puralauki”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, Rīgas rajons.
3. Zemes vienībai “B” saglabāt nosaukumu “Purzemnieki”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, Rīgas rajons.

5. dome nolemj:

1. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai Siguldas pagasta
Peltēs piešķirt nosaukumu Institūta iela, platība 0,11 ha, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis - zeme…ceļu zemes nodalījuma joslā.
2. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai piešķirt nosaukumu
„Jaunliepas”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai mainīt nosaukumu no
„Liepas -1” uz „Dārziņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas
rajons. Platība 3,8 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai mainīt nosaukumu no
„Liepas -1” uz „Dārzi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas
rajons. Platība 4,5 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

6. dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Šveices iela
15, Siguldā, kadastra numurs 8015 002 4015, sadalīšanai.
2. No nekustamā īpašuma Šveices iela 15, atdalītajai zemes vienībai “A”
un ēkai uz tās noteikt vienotu adresi Šveices iela 15, Sigulda,
Siguldas novads, Rīgas rajons.
3. No nekustamā īpašuma Šveices iela 15, atdalītajai zemes vienībai “B”
un ēkai uz tās noteikt vienotu adresi Šveices iela 15C, Sigulda,
Siguldas novads, Rīgas rajons.
4. No nekustamā īpašuma Šveices iela 15, atdalītajai zemes vienībai “C”
un ēkai uz tās noteikt vienotu adresi Šveices iela 15B, Sigulda,
Siguldas novads, Rīgas rajons.
5. No nekustamā īpašuma Šveices iela 15, atdalītajai zemes vienībai “D”
un ēkai uz tās noteikt vienotu adresi Šveices iela 15A, Sigulda,
Siguldas novads, Rīgas rajons.
6. Zemes un ēku īpašniekiem noslēgt vienošanos par ceļa servitūtu, lai
nodrošinātu piekļūšanu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šveices
ielā 15A un garāžas Šveices ielā 15B.

9.§
Par uzmērītās zemes gabala platības apstiprināšanu.
dome nolemj:
1. Apstiprināt īpašuma „Vildogas ceļš 1”, Sigulda, atdalīto zemes vienību
uzmērītās platības.
2. Izveidot jaunu ielas nosaukumu Siguldas pilsētā – Lauktehnikas iela.
3. Zemes vienībai ar kadastra numuru 8015 003 0701 mainīt adresi no
Vildogas ceļš 1 uz Lauktehnikas iela, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas
rajons. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (kods 1101) - zeme …ceļu
zemes nodalījuma joslā.

4. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra numuru 8015 003 0755 no
Pulkveža Brieža iela 107 uz Lauktehnikas iela 1, Sigulda, Siguldas novads,
Rīgas rajons.
5. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra numuru 8015 003 0747 no
Pulkveža Brieža iela 111A uz „Laukums pie Lauktehnikas ielas”, Sigulda,
Siguldas novads, Rīgas rajons.

10.§
Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
dome nolemj:
Anulēt ziņas par 1 personas deklarēto dzīvesvietu.

11.§
Par Siguldas pilsdrupu rekonstrukcijas un pilsdrupu teritorijas labiekārtojuma
projektēšanas uzdevuma apstiprināšanu
dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas pilsdrupu rekonstrukcijas un pilsdrupu teritorijas labiekārtojuma
projektēšanas uzdevumu.

12.§
________Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.__________________
dome nolemj:
Piešķirt sociālās palīdzības pabalstus par kopējo summu 367,- Ls

13.§
Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
dome nolemj:
Slēgt vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.

14.§
Par neapbūvēta zemesgabala Kuršu ielā 5, Siguldā atsavināšanu.
dome nolemj:
1. Atsavināt Siguldas novada domei piederošo nekustamo īpašumu Kuršu
ielā 5, Siguldā.

2. Noteikt nekustamā īpašuma Kuršu ielā 5, Siguldā atsavināšanas veidu pārdošana izsolē.
15.§
Par neapbūvēta zemesgabala Kuršu ielā 13, Siguldā atsavināšanu.
dome nolemj:
1. Atsavināt Siguldas novada domei piederošo nekustamo īpašumu
Kuršu ielā 13, Siguldā.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Kuršu ielā 13, Siguldā atsavināšanas
veidu - pārdošana izsolē.

16.§
Par neapbūvēta zemesgabala Kuršu ielā 14, Siguldā atsavināšanu.
dome nolemj:
1. Atsavināt Siguldas novada domei piederošo nekustamo īpašumu Kuršu ielā
14, Siguldā.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Kuršu ielā 14, Siguldā atsavināšanas veidu pārdošana izsolē.

17.§
Par neapbūvēta zemesgabala J.Poruka ielā 4, Siguldā atsavināšanu.
dome nolemj:
1. Atsavināt Siguldas novada domei piederošo nekustamo īpašumu J.Poruka
ielā 4, Siguldā.
2. Noteikt nekustamā īpašuma J.Poruka ielā 4, Siguldā atsavināšanas veidu pārdošana izsolē.

18.§
Par izsoles objekta – nekustamā īpašuma– Mores pagasta padomes mežs Nr.2,
Siguldas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
dome nolemj:
Apstiprināt izsoles rezultātus nekustamam īpašumam – Mores pagasta padomes mežs
Nr.2, Siguldas novadā.

19.§

Par izsoles objekta – nekustamā īpašuma– Vējupītes iela 10-1G, Siguldas pagastā
un Vējupītes iela 10-2G, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, privatizācijas
procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
dome nolemj:
Atzīt par pabeigtu privatizācijas objekta, sastāvoša no pirts Vējupītes ielā 10-1G,
Siguldas pagastā un garāžas Vējupītes ielā 10-2G, Siguldas pagastā, privatizāciju.

20.§
Par Siguldas novada bibliotēku nolikumu apstiprināšanu.
dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Siguldas pilsētas bibliotēkas nolikuma projektu.
2. Apstiprināt Siguldas novada Siguldas bērnu bibliotēkas nolikuma projektu.
3. Apstiprināt Siguldas novada Siguldas pagasta bibliotēkas nolikuma projektu.
4. Apstiprināt Siguldas novada Mores pagasta bibliotēkas nolikuma projektu.
5. Apstiprināt Siguldas novada Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkas nolikuma
projektu.
6. Ar šo nolikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu ar Siguldas novada
domes 2004.gada 14.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, §11) apstiprināto
Siguldas novada bibliotēku nolikumu.

21.§
Par Siguldas novada bibliotēku
lietošanas noteikumu apstiprināšanu.
dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Siguldas bibliotēku lietošanas noteikumu
projektu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Siguldas novada domes 2008.gada 20.februāra
lēmumu (prot.Nr.4, §22) apstiprināto Siguldas novada bibliotēku ieņēmumu
un maksas pakalpojumu tarifu nolikumu.
3. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem ar Siguldas novada
domes 2004.gada 14.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, §11) apstiprinātos
Siguldas novada Siguldas pilsētas bibliotēkas, Siguldas novada Siguldas
pagasta bibliotēkas, Siguldas novada Siguldas bērnu bibliotēkas, Siguldas
novada Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkas, Siguldas novada Mores pagasta
bibliotēkas izmantošanas noteikumus un Siguldas novada bibliotēku maksas
pakalpojumu tarifus.

