2015.gada 2.decembrī

Siguldā

Nr.20

Siguldas novada Domes
sēdes protokols
Darba kārtība:
Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Par zemes nomas līguma slēgšanu ar VAS “Latvijas Dzelzceļš”.
Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu.
7. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
8. Par nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
9. Par Siguldas novada Domes nolikuma “Grozījumi Siguldas novada Domes 2015.gada
14.oktobra nolikumā “Konkursa “Jauniešu biznesa ideja “RADI SIGULDAI””
nolikums”” apstiprināšanu.
10. Par Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma
apstiprināšanu.
11. Par Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva
apstiprināšanu.
12. Par maksu interešu izglītības programmām Siguldas Mākslu skolā "Baltais Flīģelis".
13. Par grozījumiem nomas līgumā ar SIA “Siguldas slimnīca”.
14. Par būvniecības tehnisko projektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
15. Par saskaņojuma sniegšanu uguņošanas ierīču un pirotehnisko izstrādājumu sezonas
tirdzniecībai.
16. Par dāvinājuma pieņemšanu no SIA “Alfor”.
17. Par naudas balvas piešķiršanu Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniekam un
priekšsēdētāja vietniecei.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Līga Sausiņa, Jānis Zilvers, Ēriks Čoders, Dainis Dukurs, Jānis
Lazdāns, Ilmārs Lipskis, Māris Malcenieks, Ināra Paegle, Mārtiņš Zīverts, Guntars Zvejnieks
Nepiedalās deputāti: Ņina Balode, Indra Ozoliņa, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina – darba
noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Jeļena Zarandija, Juridiskās
pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags, Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja Inga

Zālīte, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, Pašvaldības policijas
priekšnieka p.i. Kristīne Baltiņa, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Matuseviča, nodokļu administratore
Kristīne Bērze, datortīklu administrators Dzintars Strads
Piedalās: Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja Ina Stupele, Siguldas novada Domes Pašvaldības
īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs
Protokolē: Domes sekretāre Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.25
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt sēdes darba
kārtību ar 4 (četriem) papildjautājumiem – “Par kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen
Transporter – izsoles rezultātu apstiprināšanas”; “Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2014.gada
28.maija lēmumā “Par finansējuma piešķiršanu projektam “Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un
matemātikas izglītības centra sadarbība ar Siguldas novadu sākumskolas izglītības kvalitātes
pilnveidošanai”””; “Par saskaņojuma sniegšanu uguņošanas ierīču un pirotehnisko izstrādājumu
sezonas tirdzniecībai”; “Par kredīta ņemšanas nosacījumu precizēšanu”.
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar 4 (četriem) papildjautājumiem:
18. Par kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen Tansporter - izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
19. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2014.gada 28.maija lēmumā „Par finansējuma
piešķiršanu projektam „Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības
centra sadarbība ar Siguldas novadu sākumskolas izglītības kvalitātes pilnveidošanai””.
20. Par saskaņojuma sniegšanu uguņošanas ierīču un pirotehnisko izstrādājumu sezonas
tirdzniecībai.
21. Par kredīta ņemšanas nosacījumu precizēšanu.

1.§
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot M.Z., (adrese), 2015.gada 4.novembra iesniegumu par zemes nomas līguma
noslēgšanu par zemes vienību ar adresi Gāles iela 6A, Siguldā, uz kuras atrodas viņai piederoša
dzīvojamā māja, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma
Nr.100000541672 datiem, zemes īpašums ar adresi Gāles iela 6A, Sigulda, Siguldas novads,
kadastra Nr. 8015 003 1140, platība 487 m², pieder Siguldas novada pašvaldībai.
2. Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2014.gada 16.aprīļa lēmumu “Par zemes nomas līguma
noslēgšanu” (prot. Nr.9,§8) ar 2009.gada 1.septembri zeme ar adresi Gāles iela 6A, Sigulda,
Siguldas nov., kadastra apz. 8015 003 1140, 570 m² platībā iznomāta H.R.
3. Saskaņā ar 2015.gada 22.jūlija pirkuma līgumu par ēku (būvju) īpašuma ar adresi Gāles ielā 6A,
Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8015 503 0015, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra

2

apz. 8015 003 1140, īpašnieci ir kļuvusi M.Z, Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses
Skaidrītes Temļakovas 10.09.2015. lēmums.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 1.septembra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 4.punktu, zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas
zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.
Noteikumu 7.2.apakšpunktā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet 7.2 punktā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas
minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā
nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā; 10.punktā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas
maksu sāk aprēķināt ar līguma noslēgšanas dienu. Maksa par faktisko zemes lietošanu līdz zemes
nomas līguma noslēgšanai tiek noteikta, pusēm vienojoties.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 1.septembra noteikumu
Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.punkta 7.2.apakšpunktu, 7.2 un 10.punktu,
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (prot.
Nr.16,§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Sākot ar 2015.gada 10.septembri atzīt par spēkā neesošu 2014.gada 30.aprīlī noslēgto Zemes
nomas līgumu Nr.2014/405 ar H.R., (adrese), par nomā nodoto zemes vienību 570 m2 platībā, ar
adresi Gāles iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apz. 8015 003 1140.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar M.Z., (adrese), par zemes vienības ar adresi Gāles iela 6A,
Sigulda, Siguldas novads, kadastra apz. 8015 003 1140, nomu, kopplatība 487 m², mājīpašuma
ar adresi Gāles iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, uzturēšanai.
3. Noteikt zemes nomas termiņu 10 (desmit) gadi un nomas maksu 1,5% no zemes vienības
kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR un PVN gadā.
4. Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar M.Z.

2.§
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot J.P., (adrese), pārstāves zvērinātas advokātes Intas Brūveres, prakses vietas adrese
Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011, 2015.gada 29.oktobra iesniegumu par zemes nomas līguma
noslēgšanu par nekustamā īpašuma Lakstīgalas ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, daļas nomu, kas tiek
izmantots Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Ābelīte” uzturēšanai, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Lakstīgalas ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, pieder J.P. saskaņā ar
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma 1294
datiem, Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Sarmītes Stūrmanes
26.03.2015. lēmums. Īpašuma kopējā platība 2486 m2.
2. No īpašuma Lakstīgalas ielā 16, Siguldā, Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes
„Ābelīte” vajadzībām, tai piederošo ēku uzturēšanai nepieciešami 855 m2.
3. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, pašvaldības funkcija ir gādāt par
iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana
ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm).

3

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu,
21.panta 19.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 2112.pantu, apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (prot. Nr.16,§3), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1.

2.
3.

Ar 2015.gada 30.novembri noslēgt zemes nomas līgumu ar J.P. par zemes vienības
Lakstīgalas iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, kad. apz. 8015 002 3030, daļas 855 m²
platībā nomu, uz kuras atrodas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “ĀBELĪTE”
ēkas ar adresi Lakstīgalas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, paredzot nomas maksu 6%
no zemes kadastrālās vērtības gadā, tai skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Nomas
līguma termiņš 10 (desmit) gadi.
Uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar J.P.
Uzdot Zemes nodaļai veikt darbības zemes nomas līguma reģistrēšanai Zemesgrāmatā.

3.§
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot T.G., (adrese), 2015.gada 26.oktobra iesniegumu par zemes nomu Kalnabeitēs,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 1.septembra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu” 7.punkta 7.2.apakšpunktu un 7.2 punktu, apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (prot. Nr.16,§5), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Iznomāt T.G. zemesgabala ar nosaukumu “Kalnabeišu garāžas”, Siguldas pag., Siguldas nov.,
kad. Nr. 8094 003 0030, zemes daļu 1/29 domājamo daļu apmērā no kopējās platības 0,24 ha,
tiesiskā valdījumā esošās garāžas Nr. 29 uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00
EUR un PVN.
3. Noteikt nomas līguma termiņu 5 (pieci) gadi. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli
par zemi.
4. Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar T.G.

4.§
Par zemes nomas līguma slēgšanu ar VAS “Latvijas Dzelzceļš”
Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot Valsts akciju sabiedrības (turpmāk VAS) “Latvijas Dzelzceļš”, reģ. Nr. 40003032065,
juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, nekustamā īpašuma direkcijas direktora V. Sukša
21.09.2015. iesniegumu “Par zemes nomu”, Nr.DN-6.3.1/534-2015, kas saņemts Siguldas novada
Domē 24.09.2015, reģ.Nr. 5.4.-1/2532, par zemes nomas līguma slēgšanu zem pašvaldībai
piederošiem mājīpašumiem ar adresi “Dzelzceļa ēka 51.km” un “Dzelceļa ēka 62.km”, Siguldas pag.,
Siguldas nov., un pievienotos grafiskos pielikumus, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas Siguldas pagasta Zemesgrāmatu nodalījumu Nr.
100000486868 un Nr.100000486832 datiem, ēku (būvju) īpašums ar adresi “Dzelzceļa ēka
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51.km”, kad. Nr. 8094 503 0016, un “Dzelzceļa ēka 62.km”, kad. Nr. 8094 501 0001, Siguldas
pag., Siguldas nov., pieder Siguldas novada pašvaldībai.
2. Saskaņā ar Siguldas pagasta Zemesgrāmatu nodalījumu Nr. 100000486868 un
Nr.100000486832, I daļas 1.iedaļas ierakstu Nr. 1.1. ēku (būvju) īpašumi sastāv no dzīvojamās
mājas ar kad. apz. 8094003 0152 001 un 8094 001 0014001.
3. Siguldas novada pašvaldībai piederošais ēku (būvju) īpašums ar adresi “Dzelzceļa ēka 51.km”,
kad. Nr. 8094 503 0016, atrodas uz zemes ar nosaukumu Rīgas-Lugažu dzelzceļa 46.-52.km,
īpašnieks Latvijas valsts LR Satiksmes ministrijas personā, zemes lietotājs VAS “Latvijas
Dzelzceļš”, reģ. Nr. 40003032065, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547.
4. Siguldas novada pašvaldībai piederošais ēku (būvju) īpašums ar adresi “Dzelzceļa ēka 62.km”,
kad. Nr. 8094 501 0001, atrodas uz zemes ar nosaukumu Rīgas-Lugažu dzelzceļa 59.-62.km,
īpašnieks Latvijas valsts LR Satiksmes ministrijas personā, lietotājs VAS “Latvijas Dzelzceļš”,
reģ. Nr. 40003032065, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547.
5. No VAS “Latvijas Dzelzceļš”, reģ. Nr. 40003032065, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga,
LV-1547, saņemts ierosinājums slēgt zemes nomas līgumu par zemi ēku uzturēšanai 0,0939
ha platībā zem dzīvojamās mājas ar adresi “Dzelzceļa ēka 51.km”, kad. Nr. 8094 503 0016 un
0,2043 ha platībā zem dzīvojamās mājas ar adresi “Dzelzceļa ēka 62.km”, kad. Nr. 8094 501
0001.
6. Siguldas novada Dome 2012.gada 29.augustā ir pieņēmusi lēmumu „Par dzīvojamo māju
“Dzelzceļa ēka 51.km”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā” (prot. Nr.15,§6), ar kuru nolemts
nodot šo viendzīvokļa dzīvojamo māju privatizācijai, noslēdzot pirkuma līgumu ar O.B. un
nodot ēku īpašnieka pārvaldīšanā.
7. Ar Siguldas novada Domes 24.10.2015.vēstuli O.B. ir informēta par to, ka nav nostiprinātas
īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju ar adresi “Dzelzceļa ēka 51.km”, Siguldas pag., Siguldas
nov., zemesgrāmatā un visīsākajā laikā jāveic visas darbības īpašuma tiesību nostiprināšanai
zemesgrāmatā un jānoslēdz zemes nomas līgums par ēkas ar adresi “Dzelzceļa ēka 51.km”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, uzturēšanai nepieciešamo zemes platību ar VAS “Latvijas
Dzelzceļš”. Atbilde no O.B. nav saņemta.
8. Dzīvojamā mājā ar adresi “Dzelzceļa ēka 62.km”, kad. Nr. 8094 501 0001, dzīvo mazturīga
persona. Mājas uzturēšanai VAS “Latvijas Dzelzceļš ” piedāvā slēgt zemes nomas līgumu par
0,2043 ha. Saskaņā ar pielikumu projektētā zemes nomas platība paredzēta visu ēku
uzturēšanai. Pašvaldībai pieder tikai dzīvojamā māja, saimniecības ēku piederība nav zināma.
Dzīvojamā mājā deklarēts V.A., personas kods (..). kas atteicies no mājas privatizācijas.
Minētais ēku (būvju) īpašums ir avārijas stāvoklī.
9. Piedāvātā platība pašvaldībai piederošās dzīvojamās ēkas uzturēšanai ir par lielu un ir
samazināma līdz 700 m².
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2005.gada 1.septembra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2., 7. 2
un 10.punktu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.decembra
atzinumu (prot. Nr.16,§4), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle, M.Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar VAS “Latvijas Dzelzceļš” par pašvaldībai piederošā ēku (būvju)
īpašuma ar adresi “Dzelzceļa ēka 62.km”, kad. Nr. 8094 501 0001, Siguldas pag., Siguldas
nov., uzturēšanai nepieciešamo platību 0,07 ha saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto zemes
robežu grafisko plānu.
2. Uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar VAS “Latvijas Dzelzceļš”.
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3. Uzdot Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļai organizēt dzīvojamo
telpu īres līguma noslēgšanu ar V.A. par ēkas „Dzelzceļa ēka 62.km”, Siguldā, Siguldas
novadā, īri.
4. Uzdot Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai veikt darbības privatizācijas procesa
pabeigšanai ēkai ar adresi “Dzelzceļa ēka 51.km”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.

5.§
Par grozījumiem zemes nomas līgumā
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Zemes
nodaļas ierosinājumu izdarīt grozījumus 2011.gada 1.septembra Zemes nomas līgumā Nr.178 ar N.B.,
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada Domes 2011.gada 11.maija lēmumu “Par patvaļīgu būvniecību d/s
“Vējupīte Nr.50”” (protokols Nr.15,§14) N.B. atļauts izstrādāt tehniskā projekta
dokumentāciju meliorācijas novadgrāvja rekonstrukcijai.
2. Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2011.gada 3.augusta lēmumu “Par pašvaldības zemes
iznomāšanu” (protokols Nr.15,§14), starp Siguldas novada Domi un N.B. 2011.gada
1.septembrī uz desmit gadiem ar apbūves tiesībām noslēgts zemes nomas līgums par zemes
vienības daļas ar adresi “Vējupīte Nr.50A”, Siguldas pag., Siguldas nov., kas nodalīta no
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Vējupītes ceļi”, kad. apz. 8094 004 0084, nomu.
3. Siguldas novada Būvvaldē projekts ““Vējupīte” Nr.50 grāvja augšgala aizvietošana ar
kolektoru” akceptēts 17.11.2011. Projekts realizēts pašvaldībai piekrītošā zemes vienības daļā,
par kuru noslēgts zemes nomas līgums.
4. Ar Siguldas novada Būvvaldes 2013.gada 9.janvāra lēmumu “Par ielu nosaukumiem, adresēm
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem Vējupītes ciemā, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā” (prot.Nr.1,§6) N.B. iznomātās zemes vienības daļa izveidota par atsevišķu īpašumu ar
nosaukumu “Trešais grāvis”, kad. Nr 8094 004 1056, kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz.
8094 004 1047, platība 0,01 ha.
5. Ar Siguldas novada Būvvaldes 2015.gada 11.novembra lēmumu “Par adresēm” (prot.Nr.42,§1)
pašvaldībai piekrītošam īpašumam ar nosaukumu “Trešais grāvis”, kad. Nr 8094 004 1056, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8094 004 1047, platība 0,01 ha, mainīts nosaukums uz
adresi Tulpju iela 2A, Vējupīte, Siguldas pag., Siguldas nov.
6. Saskaņā 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, nekustamā īpašuma ar adresi Tulpju iela 2A,
Vējupīte, Siguldas pag., Siguldas nov., plānotā (atļautā) izmantošana ir mazstāvu dzīvojamā
apbūve (DzM), kur galvenā teritorijas izmantošana ir dārza māju un vasarnīcu apbūves
teritorija (DzV).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu, 2011.gada 8.jūnija Siguldas novada
Domes saistošo noteikumu Nr.8 “Par neapbūvētu Siguldas novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo
zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (prot. Nr.11,§26), kā arī apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (prot. Nr.16,§6), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis,
M.Malcenieks, I.Paegle, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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1. Sākot ar 2015.gada 2.decembri izdarīt grozījumus 2011.gada 1.septembra Zemes nomas līgumā
Nr.178 ar N.B.:
1.1.izsakot 1.1.punktu sekojošā redakcijā:
”1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā zemes vienību (turpmāk-zemes
vienība) ar adresi Tulpju iela 2A, Vējupīte, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kopplatība 0,01
ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pie robežu uzmērīšanas dabā, kadastra apzīmējums 8094
004 1047. Nekustamais īpašums nav reģistrēts Zemesgrāmatā. Zemes robežu plāns (vai
izkopējums no kadastra kartes) ir līguma neatņemama sastāvdaļa. Zemes lietošanas mērķisindividuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).”
1.2.Papildināt līgumu ar 3.1. punktu sekojošā redakcijā:
”3.1. Nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz šajā punktā norādīto
apstākļu novēršanai, ja:
3.1.1. uz zemesgabala atrodas tiesiskā valdītāja ēkas (būves), kuras saskaņā ar likumu
"Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" ir ierakstāmas, bet nav
ierakstītas zemesgrāmatā;
3.1.2. ēkas (būves) ir ierakstītas zemesgrāmatā, bet pēc īpašnieka maiņas tiesiskais
valdītājs nav nostiprinājis zemesgrāmatā savas īpašumtiesības (izņemot gadījumus, ja
tiesību nostiprināšanu kavē tiesas noteikts aizliegums);
3.1.3. persona ir veikusi nelikumīgu būvniecību uz viņas lietošanā vai nomā esošās
zemes.”
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līguma grozījumus ar N.B., (adrese).

6.§
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu
Ziņo: nodokļu administratore Kristīne Bērze
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 3.punktu,
Siguldas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) veic tai piekrītošo nodokļu administrēšanu
normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 7.punktu nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājiem — ja nodokļu maksātājs
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā ir noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda
naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts ieņēmumu
dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Dome konstatē:
1. Ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2012.gada 25.aprīļa lēmumu ir pabeigta
maksātnespējīgās SIA „CMD Birojs”, reģ. Nr. 40003368116, maksātnespējas procedūra un izbeigts
maksātnespējas process.
2012.gada 10.maijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/67748, ar kuru
nolemts izslēgt SIA „CMD Birojs”, reģ. Nr. 40003368116, no komercreģistra.
2. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2012.gada 30.marta lēmumu ir pabeigta
maksātnespējīgās SIA „Baltic Bogs”, reģ. Nr. 40003596338, maksātnespējas procedūra un izbeigts
maksātnespējas process.
2012.gada 18.maijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/71959, ar kuru
nolemts izslēgt SIA „Baltic Bogs”, reģ. Nr. 40003596338, no komercreģistra.
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3. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2009.gada 9.februāra lēmumu ir pabeigta
maksātnespējīgās SIA „MESOR INVESTĪCIJAS”, reģ. Nr. 40003444231, maksātnespējas procedūra
un izbeigts maksātnespējas process.
2009.gada 27.februārī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-5/31073, ar kuru
nolemts izslēgt SIA „MESOR INVESTĪCIJAS”, reģ. Nr. 40003444231, no komercreģistra.
4. Ar Valmieras rajona tiesas 2014.gada 28.aprīļa lēmumu ir pabeigta maksātnespējīgās SIA
„AMTEX”, reģ. Nr. 42103031825, maksātnespējas procedūra un izbeigts maksātnespējas process.
2014.gada 2.jūnijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.15-10/83979, ar kuru
nolemts izslēgt SIA „AMTEX”, reģ. Nr. 42103031825, no komercreģistra.
5. Ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2011.gada 11.februāra lēmumu ir pabeigta
maksātnespējīgās SIA „REMARKS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”, reģ. Nr. 44103022799,
maksātnespējas procedūra un izbeigts maksātnespējas process.
2011.gada 15.februārī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.18-10/20579, ar kuru
nolemts izslēgt SIA „REMARKS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”, reģ. Nr. 44103022799, no
komercreģistra.
6. Ar Siguldas tiesas 2014.gada 7.janvāra lēmumu ir pabeigta maksātnespējīgās SIA
„Romfords SB”, reģ. Nr. 40003272233, maksātnespējas procedūra un izbeigts maksātnespējas
process.
2014.gada 22.janvārī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/9994, ar kuru
nolemts izslēgt SIA „Romfords SB”, reģ. Nr. 40003272233, no komercreģistra.
7. Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2012.gada 27.jūlija lēmumu ir pabeigta
maksātnespējīgās SIA „PĀRDAUGAVAS BIROJI”, reģ. Nr. 40003690020, maksātnespējas
procedūra un izbeigts maksātnespējas process.
2012.gada 13.augustā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/116018, ar kuru
nolemts izslēgt SIA „PĀRDAUGAVAS BIROJI”, reģ. Nr. 40003690020, no komercreģistra.
8. Ar Limbažu rajona tiesas 2011.gada 3.augusta lēmumu ir pabeigta maksātnespējīgās SIA
„MK KRABIS”, reģ. Nr. 44103018026, maksātnespējas procedūra un izbeigts maksātnespējas
process.
2011.gada 31.augusta ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.18-10/108724, ar kuru
nolemts izslēgt SIA „MK KRABIS”, reģ. Nr. 44103018026, no komercreģistra.
9. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2012.gada 6.marta lēmumu ir pabeigta
maksātnespējīgās SIA „Līvkalnu ciemats”, reģ. Nr. 40003879237, maksātnespējas procedūra un
izbeigts maksātnespējas process.
2012.gada 27.martā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/42294, ar kuru
nolemts izslēgt SIA „Līvkalnu ciemats”, reģ. Nr. 40003879237, no komercreģistra.
10. Ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2014.gada 27.oktobra lēmumu ir pabeigta
maksātnespējīgās SIA „AB Resort Group”, reģ. Nr. 40003589641, maksātnespējas procedūra un
izbeigts maksātnespējas process.
2014.gada 11.decembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/192511, ar kuru
nolemts izslēgt SIA „ AB Resort Group”, reģ. Nr. 40003589641, no komercreģistra.
11. Ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2013.gada 23.septembra lēmumu ir pabeigta
maksātnespējīgās SIA „BOLAS”, reģ. Nr. 40103132950, maksātnespējas procedūra un izbeigts
maksātnespējas process.
2014.gada 6.februārī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/17938, ar kuru
nolemts izslēgt SIA „BOLAS”, reģ. Nr. 40103132950, no komercreģistra.
12. Ar Siguldas tiesas 2014.gada 19.marta lēmumu ir pabeigta maksātnespējīgās SIA „HOTEL
SEGEVOLD”, reģ. Nr. 43603019486, maksātnespējas procedūra un izbeigts maksātnespējas process.
2014.gada 27.jūnijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr. 12-10/100456, ar kuru
nolemts izslēgt SIA „HOTEL SEGEVOLD”, reģ. Nr. 43603019486, no komercreģistra.
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13. Ar Rīgas rajona tiesas 2011.gada 27.maija lēmumu ir pabeigta maksātnespējīgās SIA
„Kritnis”, reģ. Nr. 40003802867, maksātnespējas procedūra un izbeigts maksātnespējas process.
2011.gada 16.jūnijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/77490, ar kuru
nolemts izslēgt SIA „ Kritnis”, reģ. Nr. 40003802867, no komercreģistra.
14. Ar Siguldas tiesas 2012.gada 19.jūlija lēmumu ir pabeigta maksātnespējīgās SIA „J&R
TEHNIKA”, reģ. Nr. 44103039776, maksātnespējas procedūra un izbeigts maksātnespējas process.
2012.gada 10.augustā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.18-10/115264, ar kuru
nolemts izslēgt SIA “J&R TEHNIKA”, reģ. Nr. 44103039776, no komercreģistra.
15. Ar Rīgas pilsētas centra rajona tiesas 2013.gada 7.maija lēmumu ir pabeigta
maksātnespējīgās SIA „Rīgas firma “PERFIS””, reģ. Nr. 40103096522, maksātnespējas procedūra un
izbeigts maksātnespējas process.
2013.gada 29.maijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/81188, ar kuru
nolemts izslēgt SIA “Rīgas firma “PERFIS””, reģ. Nr. 44103039776, no komercreģistra.
16. Ar Aizkraukles rajona tiesas 2014.gada 15.jūlija lēmumu ir pabeigta maksātnespējīgās SIA
„V&O”, reģ. Nr. 48702002060, maksātnespējas procedūra un izbeigts maksātnespējas process.
2014.gada 18.jūlijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.14-10/112917, ar kuru
nolemts izslēgt SIA “V&O”, reģ. Nr. 48702002060, no komercreģistra.
Iepazīstoties un pārbaudot lietas apstākļus, Siguldas novada Dome secina, ka minēto juridisko
personu nekustamā īpašuma nodokļu parādi ir dzēšami.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.decembra
atzinumu (prot. Nr.16§7), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle, M.Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
1. Dzēst maksātnespējas procesā neatgūto nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto
nokavējuma naudu:
1.1. SIA „CMD Birojs”, reģ. Nr. 40003368116, pamatparāds 21,51 EUR, nokavējuma nauda uz
17.11.2015. 5,22 EUR, kopā 26,73 EUR (divdesmit seši euro un 73 centi) apmērā.
1.2. SIA „Baltic Bogs”, reģ. Nr. 40003596338, pamatparāds 313,93 EUR, nokavējuma nauda uz
17.11.2015. 289,00 EUR, kopā 602,93 EUR (seši simti divi euro un 93 centi) apmērā.
1.3. SIA „MESOR INVESTĪCIJAS”, reģ. Nr. 40003444231, pamatparāds 46,14 EUR,
nokavējuma nauda uz 17.11.2015. 17,22 EUR, kopā 63,36 EUR (sešdesmit trīs euro un 36
centi) apmērā,
1.4. SIA „AMTEX”, reģ. Nr. 42103031825, pamatparāds 15,18 EUR, nokavējuma nauda uz
17.11.2015. 11,22 EUR, kopā 26,40 EUR (divdesmit seši euro un 40 centi) apmērā.
1.5. SIA „REMARKS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”, reģ. Nr. 44103022799, pamatparāds
1271,02 EUR, nokavējuma nauda uz 17.11.2015. 1162,01 EUR, kopā 2433,03 EUR (divi
tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs euro un 3 centi) apmērā.
1.6. SIA „Romfords SB”, reģ. Nr. 40003272233, pamatparāds 72146,00 EUR, nokavējuma
nauda uz 17.11.2015. 40213,80 EUR, kopā 112359,80 EUR (viens simts divpadsmit tūkstoši
trīs simti piecdesmit deviņi euro un 80 centi) apmērā.
1.7. SIA „PĀRDAUGAVAS BIROJI”, reģ. Nr. 40003690020, pamatparāds 8618,73 EUR,
nokavējuma nauda uz 17.11.2015. 2393,18 EUR, kopā 11011,91 EUR (vienpadsmit tūkstoši
vienpadsmit euro un 91 cents) apmērā.
1.8. SIA „MK KRABIS”, reģ. Nr. 44103018026, pamatparāds 204,85 EUR, nokavējuma nauda
uz 17.11.2015. 144,76 EUR, kopā 349,61 EUR (trīs simti četrdesmit deviņi euro un 61
cents) apmērā.
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1.9. SIA „Līvkalnu ciemats”, reģ. Nr. 40003879237, pamatparāds 1230,16 EUR, nokavējuma
nauda uz 17.11.2015. 10,64 EUR, kopā 1240,80 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit
euro un 80 centi) apmērā.
1.10.
SIA „AB Resort Group”, reģ. Nr. 40003589641, pamatparāds 38646,14 EUR,
nokavējuma nauda uz 17.11.2015. 15720,45 EUR, kopā 54366,59 EUR (piecdesmit četri
tūkstoši trīs simti sešdesmit seši euro un 59 centi) apmērā.
1.11.
SIA „BOLAS”, reģ. Nr. 40103132950, pamatparāds 0,30 EUR (nulle euro un 30 centi)
apmērā.
1.12.
SIA “HOTEL SEGEVOLD”, reģ. Nr. 40103132950, pamatparāds 54,39 EUR,
nokavējuma nauda uz 17.11.2015. 37,72 EUR, kopā 92,11 EUR (deviņdesmit divi euro un
11 centi) apmērā.
1.13.
SIA „Kritnis”, reģ. Nr. 40003802867, pamatparāds 1068,50 EUR, nokavējuma nauda
uz 17.11.2015. 288,96 EUR, kopā 1357,46 EUR (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit septiņi
euro un 46 centi) apmērā.
1.14.
SIA “J&R TEHNIKA”, reģ. Nr. 44103039776, pamatparāds 604,33 EUR, nokavējuma
nauda uz 17.11.2015. 45,55 EUR, kopā 649,88 EUR (seši simti četrdesmit deviņi euro un
88 centi) apmērā.
1.15.
SIA „Rīgas firma “PERFIS””, reģ. Nr. 40103096522, pamatparāds 1581,85 EUR,
nokavējuma nauda uz 17.11.2015. 399,42 EUR, kopā 1981,27 EUR (viens tūkstotis deviņi
simti astoņdesmit viens euro un 27 centi) apmērā.
1.16.
SIA „V&O”, reģ. Nr. 48702002060, pamatparāds 5658,01 EUR, nokavējuma nauda uz
17.11.2015. 981,78 EUR, kopā 6639,79 EUR (seši tūkstoši seši simti trīsdesmit deviņi euro
un 79 centi) apmērā.
2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi
ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par
nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma
nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa
parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudu.
3. Publicēt Siguldas novada Domes mājas lapā www.sigulda.lv informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.
7.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis Ē.Čoders
1. Izskatījusi C.K., (adrese), 2015.gada 10.novembra 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, C.K. pieder uz
īpašuma tiesību pamata, kas 2007.gada 24.augustā ir nostiprinātas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1052-24, kadastra numurs 8015 900 1065.
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. C.K. 2015.gada 10.novembrī ir veicis maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
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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 19.novembra lēmumu (prot. Nr.14,§1), apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2015.gada 2.decembra lēmumu (prot. Nr.16,§9), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle,
M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar C.K. par zemes gabala Kaijas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu īpašumā
bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
2. Izskatījusi A.T., (adrese), 2015.gada 3.novembra 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.T. pieder uz
īpašuma tiesību pamata, kas 2000.gada 23.augustā ir nostiprinātas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1052-27, kadastra numurs 8015 900 0686.
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.T. 2015.gada 3.novembrī 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 19.novembra lēmumu (prot. Nr.14,§2), apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2015.gada 2.decembra lēmumu (prot. Nr.16,§9), Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.T. par zemes gabala Kaijas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu īpašumā
bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
8.§
Par nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes Pašvaldības atsavināšanas un īpašuma izsoles komisijas
ziņojumu, Dome konstatē:
1. Atbilstoši Siguldas novada Domes 2015.gada 12.augusta lēmumam „Par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu”
(prot.Nr.12,§9) un Siguldas novada Domes 2015.gada 30.septembra lēmumam „Par nekustamā
īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (prot. Nr.15,§25), 2015.gada 3.novembrī notika nekustamā īpašuma Zaļkalna
ielā 3A, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā (kadastra numurs 8042 004 0218) izsole,
kurā piedalījās divi dalībnieki.
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2. Augstāko pirkuma maksu 35 981,50 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit
viens euro un 50 centi) par nekustamo īpašumu Zaļkalna ielā 3A, Allažos, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,1514 ha platībā, kadastra apzīmējumu 8042 004
0218 un nedzīvojamās ēkas – veikala 122,9 m2, kadastra apzīmējums 8042 004 0218 001,
nosolīja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Roze MJ”, reģ. Nr. 49502003043, juridiskā adrese
Braslas iela 1, Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads.
3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Roze MJ”, reģ. Nr. 49502003043, 2015.gada 11.novembrī
veica samaksu 35 981,50 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro
un 50 centi), samaksā par nekustamo īpašumu tika iekļauts samaksātais nodrošinājums 948,15
EUR (deviņi simti četrdesmit astoņi euro un 15 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 10.pantu,
30.panta pirmo daļu, 34.pantu, 36.panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (prot. Nr.16,§8), atklāti balsojot, ar 10
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis,
M.Malcenieks, I.Paegle, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
kas sastāv no zemes gabala 0,1514 ha platībā, kadastra apzīmējumu 8042 004 0218 un
nedzīvojamās ēkas – veikala 122,9 m2, kadastra apzīmējums 8042 004 0218 001, 2015.gada
3.novembra izsoles rezultātus.
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Roze MJ”, reģ. Nr.
49502003043, juridiskā adrese Braslas iela 1, Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads.
3. Uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot pirkuma līguma projektu.

9.§
Par Siguldas novada Domes nolikuma “Grozījumi Siguldas novada Domes 2015.gada
14.oktobra nolikumā “Konkursa “Jauniešu biznesa ideja “RADI SIGULDAI” nolikums””
apstiprināšanu
Ziņo: Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja I.Stupele
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu un
41.panta pirmās daļas 2.punktu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2015.gada 2.decembra atzinumu, ar kuru tika veikti grozījumi nolikuma sākotnējā redakcijā (prot.
Nr.16,§14), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt nolikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2015.gada 14.oktobra nolikumā
“Konkursa “Jauniešu biznesa ideja “RADI SIGULDAI” nolikums””.

10.§
Par Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Siguldas novada Pedagoģiski medicīniskā komisija atbilstoši 2011.gada 12.janvārī apstiprinātajam
nolikumam ir darbojusies 5 gadus. Ir mainījušies ārējie normatīvie akti un nepieciešams precizēt komisijas
finansēšanas kārtību, tāpēc nepieciešams apstiprināt jaunu nolikumu.
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Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas
2.punktu, 61.panta pirmo un trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu, un pamatojoties uz Izglītības un kultūras komitejas
2015.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.16,§2) un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (prot. Nr.16,§15), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle,
M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada Domes 2011.gada 12.janvāra nolikumu „Siguldas
novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums” (prot. Nr.1,§8).

11.§
Par Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 41.panta 2.punktu, 61.panta pirmo un
trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 19.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.709 9.punktu, kas noteic
kvalifikācijas prasības pašvaldību Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļiem, ievērojot Siguldas
novada Domes nolikuma projekta “Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas
nolikums” 10.punktu, kas paredz, ka: “Komisiju izveido un tās sastāvu apstiprina ar Siguldas novada
Domes lēmumu, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzētās profesionālās prasības komisijas
locekļiem”, kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (prot. Nr.16,§3),
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju šādā sastāvā:
1. Vineta Laizāne (psihologs) – komisijas vadītāja;
2. Baiba Martinsone (klīniskais psihologs);
3. Vita Brivka (logopēds);
4. Kristīne Karnīte (speciālais pedagogs);
5. Santa Ancāne (psihiatrs).
Domes sēdē ierodas deputāts G.Zvejnieks. Turpmāk balsošanā piedalās 11 deputāti.

12.§
Par maksu interešu izglītības programmām Siguldas Mākslu skolā "Baltais Flīģelis"
Ziņo: Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” direktors G.Zvejnieks
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g. apakšpunktu, Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu, 60.panta septītās
daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr.382 "Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība", 2013.gada 4.decembra Siguldas Mākslu skolas "Baltais Flīģelis"
nolikuma 10.,50 punktiem, Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada 25.novembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.16,§1) un ņemot vērā apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2015.gada 2.decembra atzinumu (prot. Nr.16,§18), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
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L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” mācības maksu (PVN netiek piemērots)
2015./2016. mācību gadam šādās interešu izglītības programmās:
Nr.p.k.

Kolektīvs/nodarbības

Mācību maksa

1.
Vokālais ansamblis "Siguldiņa"
25,00 EUR mēnesī
2.
Keramikas studija
12,00 EUR mēnesī
Pielikumā: Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins kopā uz divām lapaspusēm.

13.§
Par grozījumiem nomas līgumā ar SIA “Siguldas slimnīca”
Ziņo: Zemes nodaļa vadītāja A.Viškere
Izskatījusi Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas kadastra informāciju par zemes
gabalu Lakstīgalas ielā 13, Siguldā, Siguldas nov., ar kadastra Nr.8015 002 3028 un ēkām uz tās, kā
arī īpašuma nomnieka SIA „Siguldas slimnīca” (iepriekš saukta – SIA “Rīgas rajona slimnīca”),
reģ.Nr.40003124730, un apakšnomnieka SIA “Stereotaktiskās radioķirurģijas centrs “Sigulda””,
reģ.Nr.40103771667, iesniegumus, ar kuriem ir lūgts dzēst zemesgrāmatā ierakstus par ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 8015 002 3028 002; 003; 010 un izdarīt grozījumus nomas un apakšnomas
līgumos, Dome konstatē:
1. Uz Siguldas novada Domes vārda ir nostiprinātas īpašuma tiesības Rīgas rajona tiesas
Zemesgrāmatas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.10000059054 attiecībā uz
nekustamo īpašumu Lakstīgalas ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 002 3028.
2. Starp Siguldas novada Domi un SIA „Siguldas slimnīca” 2009.gada 24.septembrī ir noslēgts
Nomas līgums par nekustamā īpašuma Lakstīgalas ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra
Nr.8015 002 3028, kas sastāv no zemes gabala 15 073 m2 platībā un 9 nedzīvojamām ēkām,
nomu.
3. Starp SIA „Siguldas slimnīca” un SIA „Stereotaktiskās radioķirurģijas centrs “Sigulda””
2014.gada 25.martā ir noslēgts Apakšnomas līgums par 2 (divu) nedzīvojamo ēku ar kadastra
apzīmējumiem 8015 002 3028 003 un 8015 002 3028 004, nodošanu apakšnomā ar mērķi
izveidot stereotaktiskās radioķirurģijas centru “Sigulda” ar nosacījumiem, ka rekonstruējamās
ēkas platība tiks precizēta pēc divu būvju rekonstrukcijas pabeigšanas un autostāvvietu
vajadzībām tiks demontētas ēkas ar kadastra apzīmējumiem 8015 002 3028 002 un 8015 002
3028 010.
4. Saskaņā ar 2014.gada 12.novembrī Siguldas novada Būvvaldē izsniegto būvatļauju Nr.1469
un apstiprināto būvprojektu paredzēts demontēt apakšnomā nodoto būvi ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 3028 003, izbūvējot vienu rekonstruējamo būvi - stereotaktiskās
radioloģijas centrs “Sigulda” ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3028 004.
5. Ar Siguldas novada Būvvaldes 2015.gada 17.novembra ekspluatācijā pieņemšanas Aktu (kods
15 00802 0801615) SIA “Stereotaktiskās radioķirurģijas centrs “Sigulda”” ēka Lakstīgalas ielā
13, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3028 004 un būves kopējo
platību 396,8 m2 ir nodota ekspluatācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, Civillikuma 2112.pantu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (prot. Nr.16,§19), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
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(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle,
M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Rīgas rajona Tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000059054 grozīt nekustamā īpašumā Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novadā, I.
daļas 1. iedaļas ierakstu Nr.1.3, dzēšot nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 8015 002
3028 002; 8015 002 3028 003 un 8015 002 3028 010.
2. Grozīt nekustamā īpašuma Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas nov., 2009.gada 24.septembrī
noslēgtā Nomas līguma punktu 1.1, izsakot to šādā redakcijā:
“1.1. iznomātājs nodod un nomnieks pieņem nomas lietošanā:
1.1.1 nekustamo īpašumu, kurš sastāv no zemesgabala ar adresi Lakstīgalas iela 13, Sigulda,
Siguldas nov., kadastra Nr. 8015 002 3028, platība 15 073 m2 (turpmāk tekstā –zemesgabals)
un ēkām:
1.1.1.1. nedzīvojamā ēka ar kadastra Nr.8015 002 3028 004,
1.1.1.2. nedzīvojamā ēka ar kadastra Nr.8015 002 3028 005,
1.1.1.3. nedzīvojamā ēka ar kadastra Nr.8015 002 3028 006,
1.1.1.4. nedzīvojamā ēka ar kadastra Nr.8015 002 3028 007,
1.1.1.5. nedzīvojamā ēka ar kadastra Nr.8015 002 3028 008,
1.1.1.6. nedzīvojamā ēka ar kadastra Nr.8015 002 3028 009.
1.1.2. ēku (būvju) nekustamo īpašumu ar adresi Ziedu iela 5, Sigulda, Siguldas nov., kadastra
Nr.8015 502 3015.”
3. Uzdot SIA „Siguldas slimnīca” kapitāla daļu turētāja pārstāvim J.Zilveram organizēt
nepieciešamo grozījumu veikšanu 2014.gada 25.marta SIA „Siguldas slimnīca” un SIA
“Stereotaktiskās radioķirurģijas centrs “Sigulda”” apakšnomas līgumā.

14.§
Par būvniecības tehnisko projektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/ galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” 11. un 12.pantu, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra
noteikumu Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” IV. nodaļas prasībām,
Siguldas novada Domes nolikumu “Par inventarizāciju Siguldas novada Domē”, Siguldas novada
Domes inventarizācijas instrukciju, Siguldas novada Domes izpilddirektora 2015.gada 26.oktobra
rīkojumu Nr.1.5-7./110, tiek veikta ikgadējā pārskata gada slēguma inventarizācija 2015.gada pārskata
sastādīšanai.
2015.gada 16.novembrī tika veikta inventarizācija bilances kontā 1242 “Nepabeigtā celtniecība”.
Inventarizācijas komisija inventarizācijas procesa ietvaros ir sniegusi sekojošu skaidrojumu un
priekšlikumus:
1. Tehniskos projektus, kas tika izstrādāti 2005.,2006. un 2008.gadā bija paredzēts realizēt tuvāko
divu gadu laikā, tomēr, mainoties ekonomiskajai situācijai (finanšu krīzes rezultātā strauji samazinājās
Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļi, kā arī Valsts finansējums), finanšu līdzekļi gan Valsts,
gan Siguldas novada pašvaldības budžeta ietvaros projektu realizācijai netika piešķirti.
2. Ņemot vērā, ka 2014.gada 1.oktobrī stājās spēkā Būvniecības likums, ir būtiski mainījies
būvniecības process un projektēšanas nosacījumi, kas, savukārt liek pārvērtēt līdz šim izstrādātos
infrastruktūras objektu tehniskos projektus. Izskatot šos projektus, secināms, ka projektos izvēlētie
risinājumi ir novecojuši, tie neatbilst pašlaik spēkā esošajiem būvnormatīviem. Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noslēguma jautājumu 168.
punkta 168.2.apakšpunkts nosaka, ka būvobjektiem, kuru projektēšana ir likumīgi uzsākta līdz šo
noteikumu spēkā stāšanās dienai un kuru projekta risinājumi atbilst attiecīgā laikposmā piemēroto
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normatīvo aktu prasībām, būvvalde izsniedz būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas
nosacījumiem, kuri atbilstoši būves funkcijai noteikti speciālajos būvnoteikumos, ja pasūtītājs
būvvaldē ir iesniedzis akceptētu tehnisko projektu, no kura akceptēšanas brīža nav pagājuši vairāk kā
divi gadi, un nav pagarināts akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš.
Tāpat arī mainījusies situācija projektos iekļautajās teritorijās – izveidoti jauni komunikāciju
pieslēgumi, kā arī mainījies apdzīvojuma blīvums un ielu noslogojums.
Tehniskais projekts “Šveices ielas rekonstrukcija ar pieslēgumu autoceļam A2 Siguldā” tika
izstrādāts sadarbībā ar Rīgas rajona padomi (likvidēta 01.07.2009) un paredzēja izveidot jaunu
pieslēgumu valsts autoceļam A2. Laika posmā no 2003.gada līdz šim brīdim ir vairākkārt mainījies
autoceļa A2 novietojuma koncepts, tika uzsākts sabiedriskās apspriešanas process apkārtceļa izbūvei
ap Siguldu, nešķērsojot Siguldas pilsētu. Tomēr pašlaik apkārtceļa izbūves plānošana ir pārtraukta un
nav zināms, vai tā tiks atjaunota.
Citi norādītie projekti ir attiecināmi uz ielu rekonstrukcijām (pārbūvēm) un pašvaldības īres nama
būvniecību.
3. Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 2. pantu, “Gada
pārskatu likuma” 4. pantu, likumu “Par budžetu un finanšu vadību’’, Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumiem Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība’’, Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 2.1.nodaļu “Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite”, Ministru kabineta 2015.gada 14.augusta
noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noslēguma jautājumu 168.punkta 168.2.apakšpunktu,
Siguldas novada Domes ilgtermiņa ieguldījumu un to nolietojuma uzskaites kārtību, ir priekšlikums
norakstīt pārskata gada izdevumos un izslēgt no grāmatvedības uzskaites bilances kontā 1242
“Nepabeigtā celtniecība” sekojošu būvniecības tehnisko projektu vērtību:
Inv.Nr. Nosaukums
Uzskaites
Pamatojums
Gads
vērtība
EUR
24016
Griezes
ielas 3106,13
Neatbilst
2006.
rekonstrukcija
būvnormatīviem
24017
Gulbju
ielas 3106,13
Neatbilst
2006.
rekonstrukcija
būvnormatīviem
24018
Jāņogu
ielas 3861,67
Neatbilst
2006.
rekonstrukcija
būvnormatīviem
24019
Dīķa un Atmodas ielu 8059,15
Neatbilst
2006.
rekonstrukcija
būvnormatīviem
24020
Priežu ielas kvartāla 3777,72
Neatbilst
2006.
rekonstrukcija
būvnormatīviem
24021
Nākotnes
ielas 7404,34
Neatbilst
2006.
rekonstrukcija
būvnormatīviem
24025
Pašvaldības īres nams
4574,89
Zaudējis aktualitāti, 2005. -2008.
projekta realizēšanai
nav
ekonomiska
pamatojuma
24024
Krasta iela, Atbrīvotāju 35287,31
Neatbilst
2008.
iela, Paparžu iela,
būvnormatīviem
Meldru
iela
elektroapgādes
tīklu
rekonstrukcija
24014
Šveices
ielas 124748,86
Zaudējis aktualitāti, 2003.
rekonstrukcija
ar
neatbilst
būvnormatīviem
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pieslēgumu autoceļam
A2 Siguldā
Kopā:
193 926,20
Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, ‘’Gada pārskatu likuma” 4.pantu, likumu
“Par budžetu un finanšu vadību’’, Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115
“Gada pārskata sagatavošanas kārtība’’, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.1.nodaļu, Ministru kabineta
2015.gada 14.augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noslēguma jautājumu
168.punkta 168.2.apakšpunktu, “Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite”, Siguldas novada Domes ilgtermiņa
ieguldījumu un to nolietojuma uzskaites kārtību un saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (prot. Nr.16,§23), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis,
M.Malcenieks, I.Paegle, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1.

2.

Norakstīt pārskata 2015.gada izdevumos un izslēgt no grāmatvedības uzskaites bilances
kontā 1242 “ Nepabeigtā celtniecība” lēmuma 3.punktā minēto būvniecības tehnisko
projektu vērtību par kopējo summu 193 926,20 EUR.
Uzdot Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldei veikt tehnisko projektu
sagatavošanu un nodošanu Siguldas novada Domes arhīvā.

15.§
Par saskaņojuma sniegšanu uguņošanas ierīču un pirotehnisko izstrādājumu sezonas
tirdzniecībai
Ziņo: Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieka p.i. K.Baltiņa
Siguldas novada pašvaldība ir saņēmusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts
policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un
atļauju sistēmas biroja 2015.gada 19.novembra vēstuli Nr.20/3/1/1-35812 par saskaņojuma sniegšanu
SIA „SĪLIS” (reģ. Nr.44102009755), juridiskā adrese – Lodes ielā 1C, Valmierā, par tiesībām veikt
F2 kategorijas uguņošanas ierīču un T1 kategorijas skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas
tirdzniecībai no 25.12.2015. līdz 31.12.2015. tirdzniecības centrā „Raibais suns”, Vidzemes šosejā 16,
Siguldā, Siguldas novadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
12.panta septīto daļu, kas nosaka, ka „komersanti, kuriem ir speciālā atļauja (licence) uguņošanas
ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu realizācijai, saņemot no Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta reģionālās struktūrvienības atzinumu par tirdzniecības vietas atbilstību
ugunsdrošības noteikumiem un saskaņojot ar vietējo pašvaldību, var saņemt speciālo atļauju (licenci)
2. klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai
nespecializētos tirdzniecības objektos uz septiņas dienas ilgu laika posmu pirms Jaungada dienas
(1.janvāra)”, kā arī Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumu Nr.502 „Kārtība, kādā
izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas
ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva”
16.1.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka „licencēšanas komisija pēc šo noteikumu 8.punktā minētā
iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas triju darbdienu laikā pieprasa pašvaldībai,
kuras administratīvajā teritorijā plānota 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves
pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība, – saskaņojumu par uguņošanas ierīču un skatuves
pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību norādītajā teritorijā”, kā arī likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu, un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
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komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (prot. Nr.16,§26), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle,
M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Sniegt saskaņojumu SIA „SĪLIS”, reģ. Nr.44102009755, juridiskā adrese – Lodes ielā 1C,
Valmierā, par tiesībām veikt F2 kategorijas uguņošanas ierīču un T1 kategorijas skatuves pirotehnisko
izstrādājumu sezonas tirdzniecību no 25.12.2015. līdz 31.12.2015. tirdzniecības centrā „Raibais suns”,
Vidzemes šosejā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007).

16.§
Par dāvinājuma pieņemšanu no SIA “Alfor”
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa
Ņemot vērā Siguldas novada Domes 2015.gada 4.novembra lēmumu „Par nekustamo īpašumu
Rīgas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā” (prot.Nr.18,§23), ar kuru tika atbalstīta nekustamā īpašuma
Rīgas ielā 1, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, kadastra Nr. 80150030106, iegāde likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā minētās autonomās funkcijas (nodrošināt iedzīvotājiem
sociālo palīdzību (sociālo aprūpi), kā arī citu pašvaldības funkciju realizācijai, kā arī SIA „Alfor”,
reģistrācijas Nr. 40003512913, juridiskā adrese Plieņciema iela 12, Mārupe, Mārupes novads, LV2167, 2015.gada 20.novembra Siguldas novada Domei adresētā vēstulē Nr.450 izteikto vēlmi dāvināt
Siguldas novada Domei finanšu līdzekļus EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) apmērā, ar mērķi
finansiāli atbalstīt nekustamā īpašuma iegādi Rīgas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150,
kadastra Nr. 80150030106, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 8.panta pirmās daļas 2.punktu, Siguldas novada
Domes 2015.gada 22.aprīļa nolikumu „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Siguldas novada pašvaldībā” (prot.Nr.7,§12), apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (prot. Nr.16,§25), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – 1 balss (M.Malcenieks), atturas –
nav, Dome nolemj:
1. Pieņemt dāvinājumu no SIA „Alfor”, reģistrācijas Nr. 40003512913, juridiskā adrese
Plieņciema iela 12, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, finanšu līdzekļus 10 000,00 EUR
(desmit tūkstoši euro) apmērā.
2. Apstiprināt dāvinājuma līguma projektu ar SIA „Alfor”.

17.§
Par naudas balvas piešķiršanu Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniekam un
priekšsēdētāja vietniecei
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Ziņo: priekšsēdētājs U.Mitrevics
Sakarā ar Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Zilvera personīgo ieguldījumu
pašvaldības mērķu sasniegšanā, vadot SIA „Siguldas slimnīca” vidējā termiņa darbības stratēģijas
izstrādi, veicot slimnīcas interešu pārstāvēšanu valsts institūcijās, kā arī par veiksmīgu sadarbību ar
SIA „Stereotaktiskās radioķirurģijas centrs „Sigulda””, īstenojot piesaisti Siguldas novada medicīnas
nozarē, un sakarā ar Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieces Līgas Sausiņas personīgo
ieguldījumu pašvaldības mērķu sasniegšanā, izstrādājot Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu
infrastruktūras optimizēšanas plānu, vadot Siguldas novada Izglītības stratēģijas un Kultūras
stratēģijas izstrādi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5.punktu,
Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”
(prot.Nr.3,§7) 9.3.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (prot.Nr.16,§22), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par
(U.Mitrevics, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – 2 balsis (L.Sausiņa, J.Zilvers), Dome nolemj:
Piešķirt Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Zilveram un priekšsēdētāja
vietniecei Līgai Sausiņai naudas balvas 20 % apmērā no noteiktās mēnešalgas 2015.gada novembrī.

18.§
Par kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen Tansporter - izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu, Dome konstatē:
1. Atbilstoši Siguldas novada Domes 2015.gada 12.augusta lēmumam „Par Siguldas novada
pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Volkswagen Transporter T5 nodošanu
atsavināšanai” (prot.Nr.12,§17) un Siguldas novada Domes 2015.gada 4.novembra lēmumam
„Par kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen Transporter – izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (prot.Nr.18,§11), 2015.gada 26.novembrī notika kustamās mantas
Volkswagen Tansporter, valsts reģ. Nr. FM 2507, izsole, kurā piedalījās viens dalībnieks.
2. Augstāko pirkuma maksu 2559,70 EUR (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi euro un 70
centi) par kustamo mantu Volkswagen Tansporter, valsts reģ. Nr. FM 2507, nosolīja M.M.L.,
(adrese).
3. M.M.L. 2015.gada 26. novembrī veica samaksu 2305,23 EUR (divi tūkstoši trīs simti pieci
euro un 23 centi), samaksā par kustamo mantu tika iekļauts samaksātais nodrošinājums 254,47
EUR (divi simti piecdesmit četri euro un 47 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1. punktu, 4.panta otro daļu, 8.panta ceturto un sesto
daļu, 30.panta pirmo daļu, 34.pantu, 36.panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (prot. Nr.16,§29), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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1. Apstiprināt 2015.gada 26.novembra kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen
Transporter, valsts reģ. Nr. FM 2507, - izsoles rezultātus.
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar M.M.L.
3. Uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot pirkuma līgumu ar M.M.L.

19.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2014.gada 28.maija lēmumā
„Par finansējuma piešķiršanu projektam
„Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra sadarbība ar Siguldas
novadu sākumskolas izglītības kvalitātes pilnveidošanai””
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
2014.gada 28.maijā ar Siguldas novada Domes lēmumu „Par finansējuma piešķiršanu
projektam „Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra sadarbība ar Siguldas
novadu sākumskolas izglītības kvalitātes pilnveidošanai”” tika apstiprināts finansējums projektam
Siguldas novada sākumskolas izglītības kvalitātes pilnveidošanai, kas tika īstenots sadarbībā ar
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru. Finansējums tika ieplānots
Izglītības pārvaldes, struktūrvienība 9811, budžetā. 2014.gadā piešķirtais finansējums 5687,00 EUR
tika izlietots projekta pilotskolas – Laurenču sākumskolas pedagogu profesionālajai pilnveidei – kursu
nodarbībām, vēroto stundu analīzei, metodisko ieteikumu izstrādei. Līdz ar to tika paveikts ieplānotais
pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidē un nākamo projekta etapu – mācību programmu izstrādi
dabaszinībās sākumskolas klasēm Laurenču sākumskolas pedagogi veica bez Latvijas Universitātes
Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra palīdzības, un 2015.gadā finansējums šim projektam
vairs netika izmantots.
2015.gadā struktūrvienībā 9811 (Izglītības pārvalde) neizmantoto finansējumu 6000,00 EUR
nepieciešams izmantot Siguldas novada izglītības stratēģijas izstrādei un izglītības iestāžu
infrastruktūras pilnveidošanas projektu izveidei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta otro daļu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, trešās daļas 6.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (prot. Nr.16,§27), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2014.gada 28.maija Siguldas novada Domes lēmumā „Par finansējuma
piešķiršanu projektam „Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra
sadarbība ar Siguldas novadu sākumskolas izglītības kvalitātes pilnveidošanai”” (prot.Nr.11,§7),
izsakot tā 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Projektam „Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra
sadarbība ar Siguldas novadu sākumskolas izglītības kvalitātes pilnveidošanai”
neizmantoto finansējumu 6000,00 EUR struktūrvienības 9811 (Izglītības pārvalde)
2015.gada budžetā izlietot:
3.1. 2015.gadā no struktūrvienības 9811 budžeta izlietot 3000,00 EUR:
3.1.1. avansa maksājumam meta izstrādei skolas ēkas Kronvalda ielā 7, Siguldā
renovācijai (atjaunošanai) un piebūves izbūvei –2000,00 EUR;
3.1.2. Siguldas novada izglītības stratēģijas izstrādes 1.posmam –1000,00 EUR;
3.2. Neizmantotos 3000,00 EUR novirzīt uz struktūrvienības 9811 (Izglītības pārvalde)
2016.gada budžetu, paredzot izlietojumu:
3.2.1. meta izstrādei skolas ēkas Kronvalda ielā 7, Siguldā renovācijai
(atjaunošanai) un piebūves izbūvei –2000,00 EUR
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3.2.2. Siguldas novada izglītības stratēģijas izstrādei –1000,00 EUR.
2. Par projekta īstenošanu atbildīgo noteikt Izglītības pārvaldes vadītāju Maiju Bruģi.

20.§
Par saskaņojuma sniegšanu uguņošanas ierīču un pirotehnisko izstrādājumu sezonas
tirdzniecībai
Ziņo: Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieka p.i. K.Baltiņa
Siguldas novada pašvaldība ir saņēmusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts
policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un
atļauju sistēmas biroja 2015.gada 25.novembra vēstuli Nr.20/3/1/1- 36322 par saskaņojuma sniegšanu
SIA „GARDS” (reģ. Nr.40003248369), juridiskā adrese – Tapešu ielā 23-13, Rīgā, par tiesībām veikt
F2 kategorijas uguņošanas ierīču un T1 kategorijas skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas
tirdzniecību no 25.12.2015. līdz 31.12.2015. tirdzniecības centrā „Šokolāde”, Strēlnieku ielā 2,
Siguldā, Siguldas novadā.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
12.panta septīto daļu, kas nosaka, ka „komersanti, kuriem ir speciālā atļauja (licence) uguņošanas
ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu realizācijai, saņemot no Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta reģionālās struktūrvienības atzinumu par tirdzniecības vietas atbilstību
ugunsdrošības noteikumiem un saskaņojot ar vietējo pašvaldību, var saņemt speciālo atļauju (licenci)
F2 kategorijas uguņošanas ierīču un T1 kategorijas skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas
tirdzniecībai nespecializētos tirdzniecības objektos uz septiņas dienas ilgu laika posmu pirms
Jaungada dienas (1.janvāra)”, kā arī 2011.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.502
„Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai
ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva”
16.1.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka „licencēšanas komisija pēc šo noteikumu 8.punktā minētā
iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas triju darbdienu laikā pieprasa pašvaldībai,
kuras administratīvajā teritorijā plānota 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves
pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība, – saskaņojumu par uguņošanas ierīču un skatuves
pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību norādītajā teritorijā”, kā arī likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu, un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (prot.Nr.16,§30), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, M.Malcenieks, I.Paegle,
M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Sniegt saskaņojumu SIA „GARDS” (reģ. Nr.40003248369), juridiskā adrese – Tapešu ielā 2313, Rīgā, par tiesībām veikt F2 kategorijas uguņošanas ierīču un T1 kategorijas skatuves pirotehnisko
izstrādājumu sezonas tirdzniecību no 25.12.2015. līdz 31.12.2015. tirdzniecības centrā „Šokolāde”,
Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007).

21.§
Par kredīta ņemšanas nosacījumu precizēšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2015.gada 17.septembra lēmumiem tika nolemts:
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1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Mednieku ielas posma asfaltbetona seguma vienlaidus
remontam Siguldā, Siguldas novadā (prot.Nr.14,§1), kopējā summa 24 021,00 EUR (divdesmit četri
tūkstoši divdesmit viens euro).
2. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Dārza ielas pārbūvei posmā no Televīzijas ielas līdz
Nītaures ielai (prot.Nr.14,§2), kopējā summa 287 735,00 EUR (divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši
septiņi simti trīsdesmit pieci euro).
3. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Pils ielas posma asfaltbetona seguma vienlaidus
remontam un ceļa apmaļu nomaiņai Siguldā, Siguldas novadā (prot.Nr.14,§3), kopējā summa
76 326,00 EUR (septiņdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit seši euro).
4. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Jāņa Čakstes, Leona Paegles, Lakstīgalas, Pils ielas
posmu asfaltbetona seguma vienlaidus remontam Siguldā, Siguldas novadā (prot.Nr.14,§4), kopējā
summa 59 323,00 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit trīs euro).
5. Lūgti ilgtermiņa kredītus uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases noteikto gada procentu
likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2030.gada oktobra mēnesim.
6. Noteikt aizņēmumu pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2016.gada novembra mēnesi.
7. Kredītu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Latvijas Republikas Finanšu ministrijas pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padome 2015.gada 7.oktobrī nolēma atbalstīt Siguldas novada pašvaldības lēmumu ņemt
aizņēmumu Valsts kasē 313 182,00 EUR (trīs simti trīspadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit divi
euro), ar nosacījumu apvienot iepriekš minētos projektus vienā projektā ar nosaukumu “Siguldas
novada pašvaldības ceļu un ielu investīciju projekts”, ar nosacījumu, ka aizņēmumu izsniegt tikai pēc
tam, kad pašvaldība iesniegs Padomē apliecinošu informāciju, ka Siguldas novada pašvaldības budžeta
faktiskais ieguldījums (līdzfinansējums) projekta īstenošanai 2015.gadā nav mazāks par 30% no
kopējām projekta izmaksā.
Pamatojoties uz izmaiņām darbu apjomos, kas radušās 1.,2.,3.,4., punktos minēto projektu
īstenošanas gaitā ir nepieciešams precizēt aizņēmuma “Siguldas novada pašvaldības ceļu un ielu
investīciju projekts”, summu un izlietošanas periodu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (prot. Nr.16,§31), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, M.Malcenieks,
I.Paegle, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Noteikt šī lēmuma konstatējošās daļas 1.,2., 3. un 4.punktā minētajos lēmumos
noteiktos kredītus kā vienotu kredītu ar kopēju nosaukumu “Siguldas novada
pašvaldības ceļu un ielu investīciju projekts”.
2. Precizēt kredīta Latvijas Republikas Valsts kasē projektam “Siguldas novada
pašvaldības ceļu un ielu investīciju projekts” summu uz 307 232,00 EUR (trīs simti
septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro) apmērā (t.sk. PVN), kas ir 70%
apmērā no projekta kopējām izmaksām 438 904,00 EUR (četri simti trīsdesmit astoņi
tūkstoši deviņi simti četri euro).
3. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2031.gada janvāra
mēnesim.
4. Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2017.gada
janvāra mēnesi.
5. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
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6. Precizēt aizņēmuma izlietošanu: 2015.gadā – 240 635 EUR (divi simti četrdesmit
tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci euro) un 2016.gadā – 66 597,00 EUR (sešdesmit
seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit septiņi euro).

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.10
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2015.gada 16.decembrī plkst.16.00
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa
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