Novada domes sēdes protokols
2008.gada 2.aprīlī

Siguldā

Nr.7

1. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem par ēkām.
3. Par nomas maksām Siguldas pilsdrupu estrādes un Svētku laukuma
izmantošanai komercpasākumiem.
4. Par piedalīšanos projektā „Jauniešu un bērnu atpūtas laukuma
pilnveidošana Raiņa parkā, Siguldā” un finansējumu.
5. Par zemes ierīcības projektu izstrādi.
6. Par darba uzdevuma papildināšanu.
7. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses vai nosaukuma
piešķiršanu.
8. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu Siguldas novada domes bilancē.
9. Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
10. Par Siguldas novada Tūrisma informācijas centra iestāšanos Latvijas
tūrisma informācijas organizāciju asociācijā.
11. Par izmaiņām Siguldas novada domes 2007.gada 1.augusta lēmumā
(prot.Nr.16, 40§ 2.p.).
12. Par piekrišanu iznomāto zemesgabalu Leona Paegles ielā 21, Siguldā,
apbūvei.

1.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
Dome nolemj:
4 gadījumos atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu.

2.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem par ēkām
dome nolemj:
2 gadījumos piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā.
3.§

Par nomas maksām Siguldas pilsdrupu estrādes un
Svētku laukuma izmantošanai komercpasākumiem
dome nolemj:
1. Noteikt nomas maksu Siguldas pilsdrupu estrādē
1.1. Par vietas iekārtošanu pirms un pēc Ls 10,00
pasākuma, stundā
1.2. Par pasākuma laiku, ne mazāku kā 2 Ls 500,00
stundas
1.3. Par katru nākamo stundu
Ls 50,00
2. Noteikt nomas maksu Svētku laukumā
2.1. Par vietas iekārtošanu pirms un pēc Ls 5,00
pasākuma, stundā
2.2. Par pasākuma laiku, ne mazāku kā 2 Ls 200,00
stundas
2.3. Par katru nākamo stundu
Ls 30,00
3. Iegūtos naudas līdzekļus par Siguldas pilsdrupu izmantošanu novirzīt
pilsdrupu izpētei, konservācijai, remontam un restaurācijai
4. Iegūtos naudas līdzekļus par Svētku laukuma izmantošanu novirzīt
kultūrpolitikas uzdevumu īstenošanai Siguldas novadā.

4.§
Par piedalīšanos projektā „Jauniešu un bērnu atpūtas laukuma pilnveidošana
Raiņa parkā, Siguldā” un finansējumu.
dome nolemj:
1. Atbalstīt piedalīšanos Bērnu un ģimenes lietu ministrijas izsludinātajā projektu
konkursā „Atbalsts pasākumiem bērniem brīvā laika pavadīšanai pašvaldībās bērnu rotaļu un atpūtas laukumu izveidošana” ar projektu „Jauniešu un bērnu
atpūtas laukuma pilnveidošana Raiņa parkā, Siguldā”
2. Garantēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu 5749,26 LVL apjomā no projekta
kopējās summas 28746,32 LVL.

5.§
Par zemes ierīcības projektu izstrādi.
dome nolemj:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona iela 20,
Siguldā, sadalīšanai.

6.§

Par darba uzdevuma papildināšanu.
dome nolemj:
Izmainīt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu, papildinot to ar nekustamo
īpašumu Priežu iela 7, Siguldas pilsēta.
7.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un
adreses vai nosaukuma piešķiršanu.
1. dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Jūdaži 2”,
Siguldas pagastā, sadalīšanai.
2. No nekustamā īpašuma “Jūdaži 2”, Siguldas pagastā, atdalītajai zemes
vienībai “A” un ēkām uz tās saglabāt adresi “Jūdaži 2”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.
3. Atlikušajai zemes vienībai “B” un ēkām uz tās mainīt adresi no “Jūdaži 2”
uz “Jūdaži 2A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.

2. dome nolemj:
Zemes gabalam mainīt adresi no „Saulstari 1” uz „Saulstari”, Mores
pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.

3. dome nolemj:
Noteikt dzīvojamā dvīņu mājā Saulrītu ielā 1A, Peltes, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, Rīgas rajons, adreses dzīvokļu telpu grupām no 1 līdz 2.

4. dome nolemj:
1. Ēkai, kas atrodas uz zemes „Kreiļi” apstiprināt adresi „Kreiļi 1 ”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.
2. Apstiprināt, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kreiļi 1”, adreses dzīvokļu
telpu grupām no 1 līdz 6.
8.§
Par nekustamo īpašumu uzņemšanu Siguldas novada domes bilancē.

dome nolemj:
Ņemt uzskaitē Siguldas novada domes bilancē 6 nekustamos īpašumus.

9.§
Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
Dome nolemj:
1. Anulēt ziņas par 4 personu deklarēto dzīvesvietu.
2. Izbeigt lietu par ziņu anulēšanu par 1 personas deklarēto dzīvesvietu faktu trūkuma dēļ.

10.§
Par Siguldas novada Tūrisma informācijas centra iestāšanos
Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijā
Dome nolemj:
Atbalstīt Siguldas novada Tūrisma informācijas centra iestāšanos Latvijas tūrisma
informācijas organizāciju asociācijā LATTŪRINFO .

11.§
Par izmaiņām Siguldas novada domes
2007.gada 1.augusta lēmumā (prot.Nr.16, 40§, 2.p.)
Dome nolemj:
Izdarīt izmaiņas Siguldas novada domes 2007.gada 1.augusta lēmumā (prot.Nr.16,
§40, 2.p) „Par kvartāla starp Dārza un Nurmižu ielām ģenerālā plāna projekta
saskaņošanu”.
12.§
Par piekrišanu iznomāto zemesgabalu
Leona Paegles ielā 21, Siguldā, apbūvei
dome nolemj:
Akceptēt Siguldas novada būvvaldes būvatļaujas „Krēslu pacēlēja un apkalpes ēku
L.Paegles ielā 23, Siguldā, Siguldā” būvniecībai un „Rodeļu trases un palīgēkas
Gaujas NP „Meža Trase”, Siguldā, Siguldas novadā, Rīgas rajonā” būvniecībai.

