2013.gada 6.novembrī

Siguldā

Nr.23

1. Par saistošo noteikumu „Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu
izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada
administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem 2011.gada 23.marta Siguldas novada Domes lēmumā „Par maksas
pakalpojuma apstiprināšanu latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu
organizēšanai un koordinēšanai ar latvāni invadētās platībās”.
3. Par finansiālu atbalstu grupas „Dzelzs vilks” skaņu ierakstam CD formātā „Kālabad”.
4. Par Siguldas novada Atzinības rakstu piešķiršanu Siguldas novada izglītības iestāžu
skolotājiem un skolēniem.
5. Par apbalvojumu „Gada cilvēks 2013”.
6. Par apbalvojuma „Gada uzņēmums” nominantu apstiprināšanu.
7. Par apbalvojuma „Goda novadnieks 2013” apstiprināšanu.
8. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza
iela 28, Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 3813.
9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu infrastruktūras objektiem – daudzdzīvokļu māju
iekšpagalmu un piebraucamo ceļu asfalta bedrīšu remontam, Siguldā.
10. Par zemes piekritību pašvaldībai.
11. Par zemes ieskaitīšanu Rezerves zemes fondā.
12. Par grozījumiem 2003.gada 30.maija Zemes nomas līgumā P-79.
13. Par dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē slēgšanu.
14. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Jānis Zilvers, Jānis Strautmanis, Dainis Dukurs, Guntars Zvejnieks, Māris
Malcenieks, Mārtiņš Zīverts, Jānis Lazdāns, Ņina Balode, Ēriks Čoders, Ilmārs Lipskis, Līga
Sausiņa, Eva Viļķina, Indra Ozoliņa
Nepiedalās deputāti: Ināra Paegle – darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes
vadītāja Jeļena Zarandija, Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītājs Didzis Skrodelis,
Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Īpašumu, būvniecības
un investīciju pārvaldes vadītāja vietniece Inga Zālīte, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Spriņķe,
Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, Juridiskās pārvaldes juriste Elīna Grobiņa, Sabiedrisko
attiecību un komunikācijas nodaļas vadītāja Diāna Kondratenko, Sabiedrisko attiecību speciāliste
Liene Jurkāne, Īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Natālija Balode, Izglītības
pārvaldes vadītājas vietniece Sandra Ķirule, Teritorijas plānotāja Zane Gatere, Darba, vides un
civilās aizsardzības nodaļas vadītājs A.Jakobsons
Piedalās: P/A „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante
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Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.15
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt
sēdes darba kārtību ar 5 (pieciem) papildjautājumiem: „Par zemes iznomāšanu”, „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Matiņa ezera hidrobūves rekonstrukcija””, „Par
saistošo noteikumu Nr.32 „Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības
aģentūra” nolikums” (prot. Nr.20, §16) precizēšanu”, „Par Siguldas novada kultūras un
izglītības projektu finansēšanas konkursa nolikumu” un „Par Domes priekšsēdētāja
komandējumu”.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode,
I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar 5 (pieciem) papildjautājumiem:
15. Par zemes iznomāšanu.
16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Matiņa ezera hidrobūves rekonstrukcija”.
17. Par saistošo noteikumu Nr.32 „Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas
Attīstības aģentūra” nolikums” (prot. Nr.20, §16) precizēšanu.
18. Par Siguldas novada kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa nolikumu.
19. Par Domes priekšsēdētāja komandējumu.

1.§

Par saistošo noteikumu „Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu
izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada
administratīvajā teritorijā apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E. Grobiņa
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Autopārvadājumu
likuma 35.panta pirmās daļas 1.punktu, un 2013.gada 30.oktobra Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas atzinumu, (prot.Nr.17, §14), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto
dokumentu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas
novada administratīvajā teritorijā”.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
3. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Siguldas novada Domes 2010.gada
12.maija saistošie noteikumi Nr.11 „Par Siguldas novada pasažieru pārvadājumu ar
vieglajiem taksometriem licencēšanu”.

2.§
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Par grozījumiem 2011.gada 23.marta Siguldas novada Domes lēmumā „Par maksas
pakalpojuma apstiprināšanu latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanai un
koordinēšanai ar latvāni invadētās platībās”
Ziņo: Darba, vides un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs A.Jakobsons
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un Siguldas novada pašvaldības Finanšu komitejas
2013.gada 6.novembra atzinumu (prot.Nr.20, §1), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2011. gada 23.marta Siguldas novada Domes lēmuma „Par maksas
pakalpojuma apstiprināšanu latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanai un
koordinēšanai ar latvāni invadētās platībās” (prot. Nr.6, §45) 1.punktā skaitli un vārdu „11,80
LVL” aizstāt ar vārdu un skaitli „EUR 16,79”.
2. Noteikt, ka grozījumi lēmumā stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
3.§

Par finansiālu atbalstu grupas „Dzelzs vilks” skaņu ierakstam CD formātā „Kālabad”
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Izskatījusi Mūzikas ierakstu izdevniecības „UPE tuviem un tāliem” 2013.gada 21.oktobra
iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt grupas „Dzelzs vilks” skaņu ieraksta CD formātā
„Kālabad” un saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada
23.oktobra atzinumu (prot.Nr.15, §14) un Finanšu komitejas 2013.gada 6.novembra atzinumu
(prot. Nr.20, §2), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts,
Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt grupas „Dzelzs vilks” skaņu ieraksta CD formātā „Kālabad” izdošanu, piešķirot naudas
līdzekļus Ls 1500,00 apmērā.
2. Slēgt līgumu ar Mūzikas ierakstu izdevniecību „UPE tuviem un tāliem” par finansiālu atbalstu
CD „Kālabad” izdošanai, paredzot tajā, ka Siguldas novada Dome saņem prezentācijas vajadzībām
200 CD eksemplārus.
4.§

Par Siguldas novada Atzinības rakstu piešķiršanu Siguldas novada izglītības iestāžu
skolotājiem un skolēniem
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece S.Ķirule
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 5.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešā punkta 27.apakšpunktu, kā arī
saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 6.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.16,
§10), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts,
Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirt Siguldas novada Atzinības rakstu par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā un
mācību darbā 29 Siguldas novada izglītības iestāžu skolotājiem un skolēniem saskaņā ar
pievienoto sarakstu.
2. Siguldas novada Atzinības rakstus piešķirt 2013.gada 18.novembrī – Siguldas novada
svinīgajā pasākumā, veltītā Latvijas Republikas proklamēšanai.
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5.§

Par apbalvojumu „Gada cilvēks 2013”
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 26.09.2012. nolikumu „Par Siguldas novada
pašvaldības apbalvojumiem” un 24.10.2012. Apbalvošanas komisijas nolikuma 1.3. punktu, un
saskaņā ar Apbalvošanas komisijas 2013.gada 30.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.1, §1), atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt apbalvojuma „Gada cilvēks 2013” nominantus:
1.1. Par ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā:
1.1.1. Visvaldis Gercāns par šaha tradīciju izveidošanu un attīstīšanu Siguldas
novadā;
1.1.2. Kristaps Turauskis – par jaunas sporta tradīcijas ieviešanu Siguldas
novadā, Ziemas peldes organizēšanu;
1.1.3. Ivo Alksnis – par džudo sporta attīstīšanu un popularizēšanu Siguldas
novadā.
1.2. Par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā:
1.2.1. Ingus Ulmanis un "Brīnumskapja" komanda par bērnu mūzikas
festivāla "Izlaidums Brīnumskapī" organizēšanu un attīstību, sekmējot
muzicēšanas prasmju apguvi un popularizējot Siguldas novadu Latvijā;
1.2.2. Andris Muižnieks - par pūtēju orķestra „Sudrabskaņa” izcilu sasniegumu
XXV Vispārējo Dziesmu svētku un XV Deju svētku fināla skatē un mūža
ieguldījumu muzicēšanas tradīciju stiprināšanā un popularizēšanā;
1.2.3. Dainis Kalns - par mūža ieguldījumu Latvijas kultūras dzīves bagātināšanā
un Siguldas Opermūzikas svētku organizēšanā.
1.3. Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā:
1.3.1. Ņina Balode – par stabilu un mērķtiecīgu darbu, nodrošinot skolas attīstību.
2012.gada nogalē Siguldas pilsētas vidusskola pārņēma Siguldas novada
vidusskolas mācību programmu īstenošanu. Skolā tiek ieviestas un īstenotas
jaunas, daudzveidīgas mācību metodes, aizsāktas jaunas tradīcijas. Sadarbībā ar
novada Izglītības pārvaldi un novada uzņēmējiem 2013.gada martā skolā notika
Karjeras dienas, tradīcija tiks turpināta un pilnveidota arī 2014.gadā. Skolā ir
daudzveidīgi interešu izglītības kolektīvi, kuriem novada, Pierīgas un valsts
mērogā ir augsti sasniegumi;
1.3.2. Maira Gavare - par sasniegumiem vides izglītības un vides aizsardzības
veicināšanā pirmskolā, Zaļā Diploma un Latvijas Ekoskolas nosaukuma iegūšanu;
1.3.3. Ainārs Gureckis - par ieguldījumu Siguldas Sporta skolas badmintona
nodaļas audzēkņu sagatavošanā un augstu rezultātu sasniegšanā Latvijas
Jaunatnes vasaras Olimpiādē.
1.4. Par ieguldījumu novada tūrisma nozares attīstībā:
1.4.1 SIA "Aktīvā tūrisma centrs EŽI" "Ežu Tornis" par jauna, inovatīva tūrisma
produkta radīšanu Siguldas novadā;
1.4.2. Ivars Ciaguns par Siguldas Piedzīvojumu parka "Tarzāns" vērienīgu
attīstību;
1.4.3. Zinaīda Ceske un Ieva Vītola – par jauna kultūrtūrisma produkta
izveidošanu, Siguldas novada radošā kvartāla attīstīšanu.
1.5. Par ieguldījumu labdarībā:
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1.5.1. Ivars Ciaguns - par atbalstu biedrības "Cerību spārni" biedriem, dāvājot iespēju
bez
maksas
apmeklēt
piedzīvojuma
parku
„Tarzāns”;
1.5.2. Sergejs Aleksāns (SIA Kristīne RR) - par vairākkārtīgi sniegto atbalstu
biedrības "Cerību spārni" telpu labiekārtošanā, par biedrības "Cerību spārni"
ārstnieciskās vingrošanas telpu un mājturības darbnīcas iekārtošanu; jauna vides
objekta – strūklakas ierīkošanu Siguldā;
1.5.3. Kitija Reine-Kauliņa – par atbalstu Allažu pagasta daudzbērnu ģimenēm.
1.6. Par ieguldījumu Siguldas novada attīstībā:
1.6.1. AS „Siguldas Būvmeistars” – par jaunās pirmsskolas izglītības iestādes
„Pasaciņa” būvniecību;
1.6.2. Vitauts Suksis, „Latvijas Dzelzceļš” – par paaugstinātā perona izbūvi Siguldas
dzelzceļa stacijā;
1.6.3. Siguldas Minerālūdens – par jaunu produktu ieviešanu un atbalstu Siguldas
novada pasākumu organizēšanā un popularizēšanā.
1.7. Par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā:
1.7.1. Māra un Aivars Baķi, Jaunvangas, Siguldas pagasts – par veiksmīgi uzsāktu
saimniecisko darbību, aitkopības nozares attīstību piemājas saimniecībā
„Jaunvangas” (ganāmpulkā 113 aitas, apsaimnieko 42 ha lauksaimniecībā
izmantojamās zemes);
1.7.2. Artūrs Āboliņš, zemnieku saimniecība „Birzītes”, Mores pagasts – par
ieguldījumu bioloģiskās lauksaimniecības attīstībā zemnieku saimniecībā „Birzītes”
(bioloģiskā lauksaimniecība, ganāmpulkā - 93 gaļas liellopi, apsaimnieko 118 ha
lauksaimniecībā izmantojamās zemes);
1.7.3. Malcenieku ģimene, zemnieku saimniecība „Bračas”, Allažu pagasts – par
ieguldījumu dārzeņkopības nozares attīstībā zemnieku saimniecībā „Bračas”
(apsaimnieko 73 ha zemes, t.sk. 42 ha dārzeņu platības, ir bijis Siguldas novada Gada
cilvēks 2010” labdarībā).
1.8. Par ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē:
1.8.1. Alfons Jumiķis - par nesavtīgu darbu un ieguldījumu Siguldas novada
pensionāru dzīvēs, par Siguldas novada senioru aktivitāšu popularizēšanu Latvijā;
1.8.2. Zane Irmeja par ieguldījumu starptautiskas kristīgas organizācijas izglītojošas
programmas „Ceļa meklētāji” ieviešanu Siguldas novada bērniem un jauniešiem;
1.8.3. Reinis Janulis - par nesavtīgu ieguldījumu darbā ar jaunatni, BMX Freestyle
sacensību organizēšanu un Siguldas novada popularizēšanu Latvijā.
2. Apbalvojumus pasniegt 2013.gada 18.novembrī – Siguldas novada svinīgajā pasākumā,
veltītam Latvijas Republikas proklamēšanai.
6.§
Par apbalvojuma „Gada uzņēmums” nominantu apstiprināšanu
Ziņo: Būvniecības, īpašumu un investīciju pārvaldes vadītāja vietniece I.Zālīte
Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 26.09.2012. nolikumu „Par Siguldas novada
pašvaldības apbalvojumiem” un 24.10.2012. Apbalvošanas komisijas nolikumu, un saskaņā ar
Apbalvošanas komisijas 2013.gada 30.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.1, §2), atklāti balsojot, ar
14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt apbalvojuma „Gada uzņēmums 2013” nominantus:
1.1. Gada uzņēmums - lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājs,
uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novadā VITA MĀRKETS SIA,VID dati;
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kura

1.2. Gada uzņēmums – otrais lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājs, kura
uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novadā R.D.A. SIA, VID dati;
1.3. Gada uzņēmums – trešais lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājs, kura
uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novadā SIGULDAS BŪVMEISTARS AS, VID dati;
1.4. Gada uzņēmums - lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājs, kura
uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novada Allažu pagastā KOKPĀRSTRĀDE 98 SIA,
VID dati;
1.5. Gada uzņēmums - lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājs, kura
uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novada Mores pagastā HUSVIK SIA, VID dati;
1.6. Gada uzņēmums - lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājs, kura
uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novada Siguldas pagastā SIGULDAS CILTSLIETU
UN MĀKSLĪGĀS APAUGĻOŠANAS STACIJA AS, VID dati;
1.7. Gada uzņēmums - lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājs, kura
uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novada Siguldas pilsētā VITA MĀRKETS SIA, VID
dati;
1.8. Gada uzņēmums – lielākais apgrozījums iepriekšējā gadā uzņēmumam, kura juridiskā
adrese ir Siguldas novadā VITA MĀRKETS SIA Lursoft dati;
1.9. Gada uzņēmums - straujāk augošais uzņēmums Siguldas novadā AERODIUM SIA,
uzņēmums ar lielāko apgrozījuma pieaugumu pa gadiem, 6,07 reizes pret 2011.gadu,
Lursoft dati;
1.10. Gada uzņēmums - lielākais investētājs nekustamajā īpašumā uzņēmējdarbības veikšanai
Siguldas novadā WESEMANN-SIGULDA SIA ieguldījumi infrastruktūrā 385 407 Ls;
1.11. Gada jaunais Siguldas novadā reģistrētais uzņēmums (Lursoft dati): 09.03.2011
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKK project" Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana,
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība Specializētie būvdarbi;
1.12. Gada amatnieks:
1.12.1 ILY SIA, ILY Eko sveces;
1.12.2 WOODEN FROG SIA (KOKA VARDE) koka rotaļlietas;
1.12.3 Papīra darbnīca VIKTORA VĒSTULES.
1.13. Gada mājražotājs:
1.13.1. „Rūtas zaļais kokteilis”, Ligija Zariņa.
1.14. Inovatīvu produktu attīstītājs:
1.14.1. SORTUS SIA produkts - dzērvenes dažādu garšu apvalciņos;
1.14.2. NOUS PRO SIA– grīdas mīkstā seguma ieklāšanas instrumenti;
1.14.3. RFD SIA Re:Restaurant – sausmaizīte kā inovatīva produkta ieviešana un plānota
attīstība.
2. Apbalvojumus pasniegt 2013.gada 18.novembrī – Siguldas novada svinīgajā pasākumā,
veltītam Latvijas Republikas proklamēšanai.
7.§

Par apbalvojuma „Goda novadnieks 2013” apstiprināšanu
Ziņo: Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 26.09.2012. nolikuma „Par Siguldas novada
pašvaldības apbalvojumiem” 2.5.punktu, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt apbalvojuma „Goda novadnieks” nominantus:
1.1. Voldemārs Gudovskis
1.2. Gunārs Skriba
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2. Apbalvojumus pasniegt 2013.gada 18.novembrī – Siguldas novada svinīgajā pasākumā,
veltītam Latvijas Republikas proklamēšanai.
8.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28,
Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 3813
Ziņo: Teritorijas plānotāja Z.Gatere
Pamatojoties I.M., (adrese), un D.M., (adrese), 2013.gada 12. septembra iesniegumu par
detālplānojuma uzsākšanu un pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums”
28. panta pirmo, trešo un ceturto daļu un 31. panta pirmo, otro un trešo daļu, 16.10.2013. MK
noteikumu Nr. 711 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 37., 101. Punktu, kā
arī saskaņā ar 2012.gada 29.augustā ar Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” apstiprinātā teritorijas plānojuma II. Sējumu Grafiskā daļa un III.sējumu
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 5.2. daļu, Būvvaldes 09.10.2013. lēmumu „Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda,
Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 3813 (Nr.39, §4) un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
16.10.2013. atzinumu (prot. Nr.16, §6), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda,
Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 3813.
2. Apstiprināt lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma Darba uzdevumu (pielikums Nr.1) un
detālplānojuma teritorijas robežu ar detālplānojuma izpētes robežu (pielikums Nr.2).
3. Par detālplānojuma izstrādes
vadītāju apstiprināt Siguldas
novada
pašvaldības
teritorijas plānotāju Zani Gateri.
Lēmumu var pārsūdzēt 1 mēneša laikā no paziņošanas brīža Administratīvās rajona tiesas Rīgas
tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
9.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu infrastruktūras objektiem – daudzdzīvokļu māju
iekšpagalmu un piebraucamo ceļu asfalta bedrīšu remontam, Siguldā
Ziņo: Būvniecības, īpašumu un investīciju pārvaldes vadītājs D.Skrodelis
1. Izskatīja Zinātnes ielas 6, Peltēs, pārvaldnieka K.V. iesniegumu, Zinātnes ielas 8, Peltēs,
pilnvarotās pārstāves I.S. iesniegumu, Zinātnes ielas 10, Peltēs, pārvaldnieces K.R. iesniegumu,
Helmaņa ielas 9, Peltēs, pārvaldnieces R.Z. iesniegumu, Leona Paegles ielas 6 un Jāņa Čakstes
ielas 5, Siguldā, DzĪKS „Paeglīši 5” valdes priekšsēdētājas M.D. iesniegumu, Melioratoru ielas 2,
Pulkveža Brieža ielas 28, Pulkveža Brieža ielas 84/86, Krišjāņa Barona ielas 14, Siguldā, SIA
„CDzP” pārvaldnieka J.V. iesniegumi ar lūgumu līdzfinansēt daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu un
piebraucamo ceļu asfalta bedrīšu remontu. Līdzfinansējuma ierosinātāji iesniedza šādus
dokumentus - shēmas un asfaltbedrīšu apjomu aprēķinus, Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldē saskaņotas kontroltāmes par kopējo summu Ls 8 128,80:
1.1. Zinātnes iela 6,8,10, Peltes, par summu Ls 3283,20;
1.2. Helmaņa iela 9, Peltes, par summu Ls 432,00;
1.3. Leona Paegles ielas 6, Sigulda, par summu Ls 1058,40;
1.4. Jāņa Čakstes ielas 5, Sigulda, par summu Ls 878,40;
1.5. Melioratoru ielas 2, Sigulda, par summu Ls 691,20;
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1.6. Pulkveža Brieža ielas 28, Sigulda, par summu Ls 648,00;
1.7. Pulkveža Brieža ielas 84/86, Sigulda, par summu Ls 518,40;
1.8. Krišjāņa Barona ielas 14, Sigulda, par summu Ls 619,20.
2. Noslēgtas vienošanās par infrastruktūras objekta līdzfinansēšanu ar:
2.1.Zinātnes ielas 6 pārvaldnieku K.V., Zinātnes ielas 8 pilnvaroto pārstāvi I.S., Zinātnes ielas
10 pārvaldnieci K.R. par summu Ls 984,89;
2.2.Helmaņa ielas 9 pārvaldnieci R.Z. par summu Ls 129,60;
2.3.Leona Paegles ielas 6 apsaimniekotāju DzĪKS „Paeglīši 5” valdes priekšsēdētāju M.D. par
summu Ls 317,52;
2.4.Jāņa Čakstes ielas 5 apsaimniekotāju DzĪKS „Paeglīši 5” valdes priekšsēdētāju M.D. par
summu Ls 263,52;
2.5.Melioratoru ielas 2 apsaimniekotāju SIA „CDzP” valdes priekšsēdētāju Ģ.B. par summu
Ls 345,60;
2.6.Pulkveža Brieža ielas 28 apsaimniekotāju SIA „CDzP” valdes priekšsēdētāju Ģ.B. par
summu Ls 324,00;
2.7.Pulkveža Brieža ielas 84/86 apsaimniekotāju SIA „CDzP” valdes priekšsēdētāju Ģ.B. par
summu Ls 259,20;
2.8.Krišjāņa Barona ielas 14 apsaimniekotāju SIA „CDzP” valdes priekšsēdētāju Ģ.B. par
summu Ls 309,60.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2. un 6.punktiem, 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, Siguldas novada Domes 2007.gada 20.jūnija saistošajiem noteikumiem „Par
fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu izbūves un rekonstrukcijas darbu
līdzfinansēšanā” (prot. Nr.13, §15) 122.punktu, 2013.gada 23.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.4 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” (prot. Nr.2, §17), kā arī saskaņā ar
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2013.gada 30.oktobra (prot. Nr.17, §15), un Finanšu
komitejas 2013.gada 6.novembra (prot. Nr.20, §5) atzinumiem, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Piešķirt līdzekļus Ls 5194,87 apmērā no Siguldas novada pašvaldības 2013. gada budžetā
līdzfinansējumiem infrastruktūras objektiem paredzētajiem līdzekļiem (struktūrvienība Nr. 4746)
izdevumu par daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu un piebraucamo ceļu asfalta bedrīšu remontu
līdzfinansēšanai:
1.1. Zinātnes ielā 6,8,10, Peltēs - 70%;
1.2. Helmaņa ielā 9, Peltēs -70%;
1.3. Leona Paegles ielā 6, Siguldā -70%;
1.4. Jāņa Čakstes ielā 5, Siguldā- 70%;
1.5. Melioratoru ielā 2, Siguldā - 50%;
1.6. Pulkveža Brieža ielā 28, Siguldā - 50%;
1.7. Pulkveža Brieža ielā 84/86, Siguldā - 50%;
1.8. Krišjāņa Barona ielā 14, Siguldā - 50%.
2.Apstiprināt līdzfinansēšanas līgumu projektus.
10.§

Par zemes piekritību pašvaldībai
Ziņo: Zemes nodaļas vadītā A.Viškere
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Izskatījusi Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas (turpmāk tekstā – VZD)
30.09.2012. vēstuli Nr. 10-02/288485-1/5 „Par informācijas pieprasīšanu ”, juridiskā adrese
Puškina iela 14, Rīga, LV-1050, ar lūgumu sniegt informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķiem vēstulē minētajām astoņām zemes vienībām, Dome konstatē:
1. Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes vienība ar kad apz. 8094
004 0670, platība 0,09 ha ar VZD 27.09.2013. lēmumu Nr. 14.06-R1/110, ieskaitīta
Rezerves zemes fondā.
2. Zemes vienība ir pašvaldībai piederošā Roķēnu ceļa turpinājums, kas atrodas pašvaldībai
piederošā īpašuma ar nosaukumu „Roķēni”, Siguldas pag., Siguldas nov., kad.apz. 8094
004 0437, sastāvā.
3. Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību, tai skaitā par ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu,
laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu.
4. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 2.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un
uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā
piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas
kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma
tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumā attiecīgi zemes gabali paredzēti pašvaldību funkciju īstenošanai.
5. 01.09.2009. MK noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā
arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 13.punktā noteikts, ja rezerves
zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā
zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var
izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.
6. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū
piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otras daļas 2 punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 1.panta
14.punktu, 01.09.2009.MK noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosakāma valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidus zeme, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī
valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, 2013.gada 30.oktobra Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.17, §1), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība ar kad apz. 8094 004 0670, platība 0,09 ha, ir piekrītoša Siguldas
novada pašvaldībai.
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2. Piešķirt īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8094 004 0670 nosaukumu
„Roķēnu ceļš”, Siguldas pag., Siguldas nov.. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme...
ceļa zemes nodalījumā joslā (kods 1101).
3. Lūgt VZD Rīgas reģionālo nodaļu atcelt lēmumu par zemes vienības ar kad. apzīmējumiem
8094 004 0670 iekļaušanu Rezerves zemes fondā.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no paziņošanas brīža Administratīvās rajona tiesas
Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
11.§

Par zemes ieskaitīšanu Rezerves zemes fondā
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus, Dome
konstatē:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā reģistrēts zemes īpašums ar
nosaukumu ”Mazmaņņas”, Allažu pagasts, Siguldas novads, kas sastāv no zemes vienības ar
kad. apz. 8042 003 0017, platība 3,25 ha, kā pašvaldībai piekrītoša zeme.
D.T. uz zemes īpašumu ar nosaukumu ”Mazmaņņas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
izbeigtas zemes lietošanas tiesības ar Siguldas novada Domes 2012.gada 26.septembra
lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību” (protokols Nr. 17, §7).
Saskaņā ar Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 8042 003 0017, platība 3,25 ha, nav apbūvēta. Zemes izmantošanas
veids saskaņā ar 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, §2) Grafisko daļu, nekustamam īpašumam ar nosaukumu
„Mazmaņņas”, Allažu pagasts, Siguldas novads, ir Lauku zemes (L).
Saskaņā ar MK 01.09.2005. noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.1 punktu, lai
noslēgtu zemes nomas līgumu, nomas pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā
iesniedz (fiziskā persona) iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds,
personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā
zemes platība un zemes lietošanas mērķis.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums 25.panta 21 daļu, zemes nomas pirmtiesības personai
jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā
termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par
attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves
zemes fondā.
No D.T. viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās Siguldas novada
Dome nav saņēmusi iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu.
Siguldas novada Dome ir informējusi D.T. par zemes „Mazmaņņas” ieskatīšanu Rezerves
zemes fondā.
Zemes īpašums ar nosaukumu „Mazmaņņas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nav
nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai.

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums 25.panta 21 daļu, MK 01.09.2005.
noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.1 punktu, 2013.gada 2.oktobra Attīstības, tūrisma un
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sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.15, §11), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Zemes īpašumu ar nosaukumu „Mazmaņņas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kas sastāv no
zemes vienības ar kad. apz. 8042 003 0017, platība 3,25 ha, ieskaitīt Rezerves zemes fondā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga,
LV – 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§

Par grozījumiem 2003.gada 30.maija Zemes nomas līgumā P-79
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi I.S. 28.10.2013. iesniegumu par 30.05.2003. zemes gabala „Matiņu ezers”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, iznomātās zemes platības daļas samazināšanu no 4,5 ha uz 4,4
ha un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 6.1, pirmo daļu, Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.17, §12), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2003. gada 30.maija Zemes nomas līgumā P-79 ar I.S., aizstājot tā 1.punktā
vārdus un skaitļus „4,5 ha” ar vārdiem un skaitļiem „4,4 ha”.
2. Apstiprināt 2003. gada 30.maija Zemes nomas līguma pielikumu.
13.§

_______________Par dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē slēgšanu_________________
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste N.Balode
Saskaņā ar 2013.gada 16.oktobra A.H., (adrese), iesniegumu ar lūgumu pieņemt
dāvinājumu – dzīvokli (..), Leona Paegles ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, kā daļēju atlīdzību par
uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta 2013.gada 21.oktobra sēdes
protokola Nr.20-3,§ 11 izrakstu „Par sociālo pakalpojumu piešķiršanu”, A.H. tiks ievietots
pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.
2. Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem, īpašuma tiesības A.H. uz dzīvokļa īpašumu (..), Leona
Paegles ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, (turpmāk – Dzīvokļa īpašums), ir nostiprinātas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 295-A-4, kadastra numurs 80159001018.
3. 2013.gada 30.oktobrī Siguldas novada Domes Īpašumu nodaļas speciālisti ir apsekojuši
Dzīvokļa īpašumu un konstatējuši, ka 2–istabu dzīvoklis atrodas 1. stāvā, trīsstāvu mājā, ar
kopējo platību 41.56 m², tajā skaitā dzīvojamā platība 25,5 m², dzīvoklī ir centrālā apkure,
dzīvoklis ir labā tehniskā stāvoklī, dzīvošanai derīgs, atbrīvots, bez parādiem.
4. Siguldas novada Dome pašvaldības sociālās aprūpes institūcijai apmaksās starpību starp
pakalpojuma maksu un klienta maksājamo daļu par A.H. uzturēšanos ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā, saskaņā ar noslēgto līgumu.
5. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktā teikts, ka pašvaldībai ir tiesības
iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus,
slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. Savukārt 15.panta pirmās
11

daļas 7.punktā teikts, ka pašvaldībai ir funkcijas nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību
(sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām
personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības
palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku
nodrošināšana ar naktsmītni u.c.).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta
pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Finanšu komitejas 2013.gada
6.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.20, §6), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Pieņemt dāvinājumā dzīvokļa īpašumu (..), kas atrodas Leona Paegles ielā 8, Siguldā,
Siguldas novadā, kā atlīdzību par starpības samaksu starp pakalpojuma maksu un klienta
maksājamo daļu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.
2. Noslēgt dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē ar A.H.
3. Pilnvarot Siguldas novada Domes nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālisti
Guntu Mūrmani, veikt darbības, kas saistītas ar īpašumu tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
4. Apsaimniekošanas un komunālo (sabiedrisko) pakalpojumu izdevumus paredzēt no
pašvaldības dzīvokļu uzturēšanas līdzekļiem, struktūrvienība 6226, sākot ar 01.11.2013.
5. Paredzēt līdzekļus dzīvokļa īpašuma reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr.1 uz vienas lapas.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, pielikums ir konfidenciāls.
14.§

Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis, deputāts Ē.Čoders
1. Izskatījusi I.K., (adrese), 2013.gada 22.augusta iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Birzes ielā 2,
Allažos, Siguldas novadā, saistītā zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome konstatē:
1. 1992.gada 16.oktobrī starp I.V. N. m., kā Pircēju, un SIA „Allaži”, kā Pārdevēju, noslēgts
pirkuma līgums, par dzīvokli (..), Birzes ielā 2, Allažu pagastā, Rīgas rajonā, kas reģistrēts
Jūrmalas tehniskās inventarizācijas birojā 1992.gada 6.novembrī, reģistrācijas Nr.102.
2. 1996.gada 7.novembrī starp I.K., kā Pircēju, un I.V., kā Pārdevēju, noslēgts pirkuma
līgums, par dzīvokli (..), Birzes ielā 2, Allažu pagastā, Rīgas rajonā, kas 1996.gada
7.novembrī reģistrēts Zvērināta notāres Lūcijas Kreiles birojā, reģistrācijas Nr.2915.
3. I.K. ir veikusi maksājumus par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes
gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un dzīvojamās mājas reģistrāciju
zemesgrāmatā (21.08.2013. izziņa).
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmo, ceturto un astoto daļu, Allažu pagasta padomes 2006.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu „Par
īpašuma privatizācijas apmaksas kārtību” (prot. Nr.17, §4, p.4.4.), Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2013.gada 26.augusta lēmumu (prot. Nr.8, §1), Attīstības un tūrisma komitejas
2013.gada 30.oktobrta lēmumu (prot. Nr.17, §10.1), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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Slēgt vienošanos ar I.K. par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā
objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
2. Izskatīja R.Š., (adrese), 2013. gada 23. oktobra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Zinātnes ielā 8,
Siguldas pagastā, saistītā zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Zinātnes iela 8, dzīvoklis (..), Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, R.Š. pieder uz īpašuma tiesību pamata. R.Š. īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu
1998. gada 8. oktobrī ir nostiprinātas Rīgas rajona Tiesas Siguldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 559 - 9, kadastra numurs 8094 900 0382
2. R.Š. 2013.gada 23.oktobrī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmo, ceturto un astoto daļu, Siguldas novada Domes 2011.gada 19.oktobra sēdes lēmumu „Par
zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašniekiem” (prot. Nr.20, §7), Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2013.gada 28.oktobra
lēmumu (prot. Nr.11, §1), Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2013.gada 30.oktobra lēmumu
(prot. Nr.17, §10.2), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts,
Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar R.Š. par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā
objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
3. Izskatījusi I.L., (adrese), 2013.gada 24.oktobra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Kreiļi 1”,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, saistītā zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome
konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums ar adresi „Kreiļi 1”, dzīvoklis (..), Siguldas pagastā, Siguldas novadā, I.L.
pieder uz īpašuma tiesību pamata. I.L. īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu 2003. gada 17. aprīlī
ir nostiprinātas Rīgas rajona Tiesas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0009
5925 - 1, kadastra numurs 8094 900 0412.
2. I.L. 2013.gada 28.oktbrī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmo, ceturto un astoto daļu, Siguldas novada Domes 2013.gada 11.septembra lēmumu „Par
zemes gabala „Kreiļi” Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.19, §9), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2013.gada 28.oktobra lēmumu (prot. Nr.11, §2), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2013.gada 30.oktobra lēmumu (prot. Nr.17, §10.3), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar I.L. par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā
objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
4. Izskatījusi S.D., (adrese), 2013.gada 28.oktobra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Kreiļi 1”,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, saistītā zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome
konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums ar adresi „Kreiļi 1”, dzīvoklis (..), Siguldas pagastā, Siguldas novadā, S.D.
pieder uz īpašuma tiesību pamata. S.D. īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu 2003. gada 1.
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oktobrī ir nostiprinātas Rīgas rajona Tiesas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000
0009 5925 - 4, kadastra numurs 8094 900 0422.
2. S.D. 2013.gada 28.oktbrī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmo, ceturto un astoto daļu, Siguldas novada Domes 2013.gada 11.septembra lēmumu „Par
zemes gabala „Kreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.19, §9), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2013.gada 28.oktobra lēmumu (prot. Nr.11, §3), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2013.gada 30.oktobra lēmumu (prot. Nr.17, §10.4), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar S.D. par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā
objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
15.§

Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot biedrības „ČETRI KRASTI”, Reģ.Nr.40008158466, juridiskā adrese Dārza iela
11, More, Mores pag., Siguldas nov., valdes locekļa A.J. iesniegumu par zemes nomas līguma
noslēgšanu par pašvaldībai piekrītošās zemes daļu 0,1 ha platībā ar nosaukumu „Matiņu ezers”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar mērķi veikt meniķa nomaiņu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma "Par
nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas pirmo punktu, Finanšu komitejas 2013.gada
6.novembra atzinumu (prot. Nr.20, §9), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Ar 2013.gada 6.novembri, uz 8(astoņiem) gadiem, iznomāt biedrībai „ČETRI KRASTI”,
Reģ. Nr. 40008158466, juridiskā adrese Dārza iela 11, More, Mores pag., Siguldas nov.,
Siguldas novada pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma ar nosaukumu „Matiņu ezers”,
Siguldas pag., Siguldas nov. (kadastra apzīmējums 8094 003 0177), zemi 0,1 ha platībā,
meniķa nomaiņai.
2. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Zemes īpašumu „Matiņu ezers”,
Siguldas pagastā, neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli.
3. Apstiprināt zemes nomas līguma projektu ar biedrību „ČETRI KRASTI”.
16.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Matiņa ezera hidrobūves rekonstrukcija”
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja vietniece I.Zālīte
Izskatījusi biedrības „Četri krasti”, reģ. Nr. 40008158466, pārstāvja Aivara Jakobsona
2013.gada 24.oktobra iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu „Matiņa ezera hidrobūves
rekonstrukcija” piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējās summas –
Ls
2000,00, (EUR 2845,74) kas tiks iesniegts Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā
atklāta konkursa projektu konkursā Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
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ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
ietvaros, Dome konstatē:
1. Biedrība „Četri krasti”, reģ. Nr. 40008158466, (turpmāk - biedrība) reģistrēta Uzņēmuma
Reģistra biedrību un nodibinājumu komercreģistrā, juridiskā adrese Dārza iela 11, Mores
pagasts;
2. Projekta mērķis ir veikt Matiņa ezera līmeni regulējošās hidrobūves - meniķa kapitālo remontu,
lai novērstu ezera dambja pārrāvumu un tam sekojošā plūdu viļņa neparedzamos postījumus uz
leju stāvošajās ūdenskrātuvēs un krastmalas būvēs;
3. Projektu paredzēts realizēt pašvaldībai piederošajā Matiņa ezera daļā 0,1 ha platībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6.punktu, 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas
novadā”, (izdoti 2012.gada 11.janvarī, Nr.2 (prot. Nr.1, §2)) un saskaņā ar Finanšu komitejas
2013.gada 6.novembra atzinumu (prot. Nr.20, §7), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Četri krasti”, reģ. Nr. 40008158466, dalību Rīgas rajona Lauku
attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā un piešķirt līdzfinansējumu –
Ls 2000,00 apmērā projekta apstiprināšanas gadījumā.
2. Paredzēt līdzekļus 2014.gadā projekta „Matiņa ezera hidrobūves rekonstrukcija”
līdzfinansēšanai no Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
17.§

Par saistošo noteikumu Nr.32
„Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums”
(prot. Nr.20, §16) precizēšanu
Ziņo: P/A „Siguldas tūrisma attīstības aģentūras” direktore L.Konstante
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 20.oktobra
vēstulē „Par saistošajiem noteikumiem” Nr. 18-6/10458 norādītos iebildumus un pamatojoties uz
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 16.panta otro daļu, kā arī Siguldas novada Domes
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2013.gada 4.septembra atzinumu (prot. Nr.14, §1) un
saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada 6.novembra atzinumu (prot. Nr.20, §8), atklāti balsojot,
ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Precizēt Saistošos noteikumus Nr.32 „Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas
Attīstības aģentūra” nolikums” (prot. Nr.20, §16), atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinumā norādītajam.
18.§

Par Siguldas novada kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa nolikumu
Ziņo: Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un saskaņā ar
2013.gada 23.oktobra Izglītības un kultūras komitejas atzinumu (prot. Nr.15, p.1) un Finanšu
komitejas 2013.gada 6.novembra atzinumu (prot. Nr.20, §3), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis,
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E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt lēmuma pielikumā pievienoto Siguldas novada kultūras un izglītības projektu
finansēšanas konkursa nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 22.septembra (prot.Nr.16, p.13) Domes sēdes lēmumu.

19.§

Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Sakarā ar Siguldas jaunās distanču slēpošanas trases atklāšanu un Siguldas dalību Eiropas
Savienības sadraudzības pilsētu apvienībā „Douzelage”, sadarbības attīstību ar „Douzelage”
partnervalstīm un, pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, saskaņā ar
28.05.2002. MK noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un
darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” un saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2013.gada 6.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.20, §10), atklāti balsojot, ar 13 balsīm
par (J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1
(U.Mitrevics), Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica komandējumu laika

posmā no 2014.gada 9.aprīļa līdz 2014.gada 13.aprīlim uz Toblach/Dobbiaco Itālijā, lai
apmeklētu mini biatlona šautuvi, pārrunātu jautājumus par ziemas sporta veidu attīstību
Siguldā un pilnveidotu Siguldas distanču slēpošanas trases piedāvājumu, kā arī uz
Bellagio, Itālijā, lai apstiprinātu 2014.gadā Siguldā plānotās Eiropas sadraudzības pilsētu
apvienības „Douzelage” konferences darba kārtību.
2. Izmaksāt Uģim Mitrevicam komandējuma dienas naudu par 5 (piecām) komandējuma
dienām Ls 160,00 (Ls 32,00 par vienu komandējuma dienu) uz Itālijas pilsētām
Toblach/Dobbiaco un Bellagio.
3. Segt izdevumus par avio biļešu un iegādi un citus ar komandējumu saistītos izdevumus pēc
to apliecinošu dokumentu iesniegšanas Finanšu pārvaldē.
4. Visus ar minētajiem komandējumiem saistītos izdevumus segt no struktūrvienības 1116
budžeta līdzekļiem.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17:15
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2013.gada 20.novembrī plkst.16.00 Jūdažu sabiedriskajā centrā.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2013.gada 20.novembrī Jūdažu sabiedriskajā centrā, par
precīzu laiku tiks paziņots atsevišķi.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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