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Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
Par finansiālu atbalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam.
Par zemes iznomāšanu.
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses vai nosaukuma
piešķiršanu un maiņu.
5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu noslēgšanu.
6. Par lēmuma atcelšanu.
7. Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās
izglītības programmas īstenošanai Siguldas 2. vidusskolā” finansējumu.
8. Par būvniecības ieceri Saules ielā 6C, Siguldā, Siguldas novadā.
9. Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā.
10. Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā.
11. Par grozījumiem 2005. gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr. 13
„Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
12. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

1.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
Dome nolemj:
2 gadījumos neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu.
2.§
Par finansiālu atbalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam.
Dome nolemj:
1. Slēgt četrpusēju līgumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu
2008./2009. mācību gadā bez vecāku gādības palikušam bērnam
2. Apstiprināt Siguldas novada domes maksājuma summas daļu par uzturēšanos
biedrībā.
3.§
Par zemes iznomāšanu.
Dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „CDzP”, Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamo
īpašumu Leona Paegles iela 7C, Siguldā, 476m2 platībā, automašīnu
novietošanai, bez apbūves tiesībām.
2. Nomas līguma termiņš 25 (divdesmit pieci) gadi. Nomnieks maksā arī
nekustamā īpašuma nodokli par zemi.

4.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses vai nosaukuma piešķiršanu un
maiņu.
1. Dome nolemj:
Zemei (kadastra numurs 8094 004 0451) un ēkām uz tās, mainīt adresi no „Luntes” uz
Graudu iela 12, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.
2. Dome nolemj:
Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu “Graudi”, Mores pagastā.
No nekustamā īpašuma “Graudi” atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu
“Graudiņi”, Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.
3. Dome nolemj:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Matiņi”, Siguldas pagastā,
3.zemes vienības sadalīšanai.
No nekustamā īpašuma “Matiņi” 3.zemes vienības atdalītajai zemes vienībai “2”,
piešķirt nosaukumu “Garais mežs”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.
Nekustamā īpašuma “Matiņi” atlikušajai trešajai zemes vienībai, mainīt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) uz derīgo izrakteņu ieguves teritorija (kods 0401).
4. Dome nolemj:
Apstiprināt telpu grupai, adresi Leona Paegles iela 15-3, Sigulda, Sigulda novads,
Rīgas rajons.
5. Dome nolemj:
Ēkai piešķirt vienotu adresi ar zemi Strēlnieku iela 84A, Sigulda, Siguldas novads,
Rīgas rajons.
Daudzdzīvokļu mājā Strēlnieku iela 84A, Siguldā, piešķirt adreses dzīvokļu telpu
grupām no 1-30.
Ēkai piešķirt vienotu adresi ar zemi Strēlnieku iela 86, Sigulda, Siguldas novads,
Rīgas rajons.
Daudzdzīvokļu mājā Strēlnieku iela 86, Siguldā, piešķirt adreses dzīvokļu telpu
grupām no 1-11.
Ēkai piešķirt vienotu adresi ar zemi Strēlnieku iela 86A, Sigulda, Siguldas novads,
Rīgas rajons.
Daudzdzīvokļu mājā Strēlnieku iela 86A, Siguldā, piešķirt adreses dzīvokļu telpu
grupām no 1-30.
6. Dome nolemj:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Mestri”, Mores pagastā,
sadalīšanai.

No nekustamā īpašuma “Mestri” atdalītajai zemes vienībai “B”, un uz tās, piešķirt
adresi “Brīvkalni”, Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.
7. Dome nolemj:
Zemes vienībai “B” un ēkām uz tās, apstiprināt adresi Laurenči - 4, Sigulda, Siguldas
novads, Rīgas rajons.
Zemes vienībai “A” piešķirt nosaukumu “Meža Laurenči”, Sigulda, Siguldas novads,
Rīgas rajons.
Zemes vienībai “C” apstiprināt adresi Laurenči - 5, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas
rajons.
5.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu noslēgšanu.
Dome nolemj:
Personai zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi Mores
pagastā, 3.zemes vienību „Kārtūžu muiža”, izbeidzamas pilnīgi ar 2006.gada
1.septembri.
Noteikt, ka zemes vienība „Kārtūžu muiža” nav izmantojama zemes reformas
pabeigšanai un ir piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai.
Pilnvarot Personu izgatavot zemes robežu plānu zemes vienībai „Kārtūžu muiža”.
Iznomāt Personai Siguldas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Kārtūžu
muiža”, Mores pagastā, nosakot nomas maksu 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības.
Zemes nodokli maksā zemes nomnieks.
6.§
Par lēmuma atcelšanu.
Dome nolemj:
Atcelt Mores pagasta Tautas deputātu padomes 1993.gada 28.decembra 20.sasaukuma
15.sesijas lēmumu par 39,5 ha zemes „Mores pagasta padomes mežs Nr. 4:Nr. 5”
piešķiršanu pastāvīgā lietošanā Mores pagasta padomei.
Atcelt Siguldas novada domes 2006.gada 26.jūlija lēmumu (protokols Nr.13) par
nosaukuma maiņu zemei „Mores pagasta padomes mežs Nr.4; Nr. 5”.
Anulēt Siguldas pagasta padomes 1996.gada 05.novembra Uzziņu Nr. 561.

7.§
Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības
programmas īstenošanai Siguldas 2. vidusskolā” finansējumu.
Dome nolemj:
Atbalstīt piedalīšanos darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.1.3.1. aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas

materiālās bāzes nodrošināšana” projektu konkursā ar projektu „Materiāli tehniskās
bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai Siguldas 2.
vidusskolā”.
8.§
Par būvniecības ieceri Saules ielā 6C, Siguldā, Siguldas novadā.
Dome nolemj:
Akceptēt mazstāvu daudzdzīvokļu ēku celtniecības ieceri Saules ielā 6C,
Siguldā, Siguldas novadā, Rīgas rajonā būvniecības ieceri.
9.§
Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Dome nolemj:
Reģistrēt palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai
maznodrošinātu ģimenes grupā Personu un viņas 4 nepilngadīgos bērnus.

pirmajā

10.§
Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Dome nolemj:
Reģistrēt palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai
maznodrošinātu ģimenes grupā Personu un viņas 3 nepilngadīgos.

pirmajā

11.§
Par grozījumiem 2005. gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr. 13
„Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes saistošo noteikumu Nr.14 projektu „Par
grozījumiem 2005.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Siguldas novada
pašvaldības nolikums”.
Nosūtīt vienu saistošo noteikumu eksemplāru reģistrēšanai Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijai.
12.§
Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
Dome nolemj:
Anulēt ziņas par Personas deklarēto dzīvesvietu Augļu ielā, Siguldas pilsētā,
Siguldas novadā, Rīgas rajonā.

