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Siguldā

Nr.19

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Par adreses maiņu.
Par nomas līguma pārtraukšanu.
Par uzmērītās platības apstiprināšanu.
Par zemes un denacionalizācijas komisijas priekšsēdētāja iecelšanu.
Par piedalīšanos projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Siguldas novada
izglītības iestādēs” un finansējumu.
8. Par piedalīšanos projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Siguldas novada
medicīnas iestādēs” un finansējumu.
9. Par projekta „Teritorijas labiekārtošana starp Mores pamatskola ēkām”
finansējumu.
10. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem un pašvaldības
dzīvokļa īpašuma nodošanu pārvaldīšanai un apsaimniekošanai.
11. Par Siguldas Mākslas skolas un Mūzikas skolas reorganizāciju.
12. Par Siguldas novada Kultūras pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
13. Par Allažu pagasta Tautas nama nolikuma apstiprināšanu.
14. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.
15. Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā.
16. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu.
17. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem SIA „Doriāns”.
18. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem J.Š.
19. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem H.Š.
20. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem E.B.
21. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem N.E.
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no U.B. par īpašumu [adrese].
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no V.D. par īpašumu [adrese].
24. Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.
25. Par grozījumiem 2008.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.

26. Par grozījumiem 2008.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par materiālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.
27. Par Siguldas vakara vidusskolas reorganizāciju.
28. Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales
komisijas nolikumu.
29. Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales
komisijas sastāvu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus sēdes darba
kārtībā iekļaut 5 papildjautājumus „Par Siguldas novada vidusskolas (Siguldas 2.pamatskolas)
telpu iznomāšanu”, „Par zemes iznomāšanu”, „Par adreses piešķiršanu”, „Par atbalstu un
līdzfinansējuma piešķiršanu Allažu attīstības biedrības projektam „Jaunākā vecuma bērnu
rotaļu laukuma ierīkošana Allažu pamatskolas pirmsskolas grupām””, „Par domes
priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu”.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš,
A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
sēdes darba kārtībā iekļaut 5 papildjautājumus:
30. Par Siguldas novada vidusskolas (Siguldas 2.pamatskolas) telpu iznomāšanu.
31. Par zemes iznomāšanu.
32. Par adreses piešķiršanu.
33. Par atbalstu un līdzfinansējuma piešķiršanu Allažu attīstības biedrības
projektam „Jaunākā vecuma bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Allažu
pamatskolas pirmsskolas grupām”.
34. Par domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Sēdi vada:
Siguldas novada domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Piedalās:
Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Piedalās deputāti:
J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš.
Nepiedalās: deputāts G.Zvejnieks – pūtēju orķestra nometnē Zviedrijā;
Deputāte E.Viļķina – nevalstisko organizāciju nometnē.
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore I.Zīle, Būvvaldes vadītāja R.Bete, Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere,
galvenā grāmatvede D.Spriņķe, Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja D.Indzere, Attīstības
pārvaldes vadītāja I.Zālīte, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītāja A.Ozola, Izglītības
pārvaldes vadītāja S.Ķirule, Juridiskās pārvaldes vadītāja L.Ersta, Nekustamā īpašumu
nodokļu administratore A.Picka, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja M.Laiva

Preses pārstāvji:
Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”)
Inese Pliena („Siguldas Elpa”)
Protokolē: kancelejas vadītāja S.Marhele
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.10

1.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
1. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.110 „Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu
pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”, ņemot vērā to, ka
nekustamais īpašums nav nepieciešams likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā minēto
pašvaldības funkciju realizācijai, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu d/s Vējupīte Nr.95,
Siguldas pag., Siguldas nov., kas sastāv no zemes gabala 0,071 ha platībā, kadastra
Nr.8094 004 0224.
Pircējs: O.B., personas kods: [..]..
Pirkuma cena: 7 000 LVL (septiņi tūkstoši latu).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV –
1010) viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
2. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.110 „Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu
pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”, ņemot vērā to, ka
nekustamais īpašums nav nepieciešams likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā minēto
pašvaldības funkciju realizācijai, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu d/s Vējupīte Nr.96,
Siguldas pag., Siguldas nov., kas sastāv no zemes gabala 0,069 ha platībā, kadastra
Nr.8094 004 0225.
Pircējs: O.B., personas kods: [..].
Pirkuma cena: 7 000 LVL (septiņi tūkstoši latu).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV –
1010) viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

3. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.110 „Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu
pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”, ņemot vērā to, ka
nekustamais īpašums nav nepieciešams likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā minēto
pašvaldības funkciju realizācijai, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jāņa iela 5,
Sigulda, Siguldas novads, kas sastāv no zemes gabala 2069 m² platībā (kadastra
Nr.8015 003 0556), dzīvojamās ēkas un divām palīgceltnēm.
Pircējs: A.S., personas kods: [..].
Pirkuma cena: LVL 44540,00 (četrdesmit četri tūkstoši pieci simti četrdesmit latu).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV –
1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.
4. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.110 „Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu
pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”, ņemot vērā to, ka
nekustamais īpašums nav nepieciešams likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā minēto
pašvaldības funkciju realizācijai, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rūsiņa iela 7,
Sigulda, Siguldas novads, kas sastāv no zemes gabala 1029 m² platībā, (kadastra
Nr.8015 002 0929), 1 (vienas) mūra dzīvojamās mājas un 1(vienas) palīgceltnes.
Pircējs: D.T., personas kods: [..].
Pirkuma cena: LVL 1000,00 (viens tūkstotis latu).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV –
1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.
2.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Zemes pārvaldes vadītāja A. Viškere
1. Izskatot A.Z., dzīvo [adrese], 2009.gada 20.jūlija iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanai un klāt pievienoto SIA
„Amellus” izstrādāto zemes ierīcības projektu un VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas
2009.gada 25.maija Atzinumu Nr. 15-14-LR/5551-1, dome konstatē:
1) Ar Siguldas novada domes 2008. gada 01.oktobra lēmumu (prot.Nr.20.,7.§), dota atļauja
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam ar adresi – [adrese], kadastra
numurs [..] (turpmāk tekstā – [adrese]), sadalīšanai.
2) 2009.gada 25.maija atzinumā Nr.15-14-LR/5551-1, VZD Lielrīgas reģionālā nodaļa
apliecina, ka zemes ierīcības projekts izvērtēts atbilstoši Zemes ierīcības likumam un
2007.gada 11.decembra MK noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” un konstatēts, ka zemes ierīcības projekts atbilst noteiktajām prasībām, ko
apliecina atzinuma spiedogs uz tā grafiskās daļas.
3) Ar 2009.gada 21.jūlija Siguldas novada Būvvaldes lēmumu (prot.Nr.29, 2§), akceptēta
nekustamā īpašuma Zinātnes iela 4, Siguldas pagasts, sadalīšana saskaņā ar izstrādāto
zemes ierīcības projektu.

Saskaņā ar 2008.gada 29.oktobra Siguldas novada saistošiem noteikumiem Nr.17
„Siguldas novada teritorijas plānojuma 2008. - 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, nekustamais īpašums [adrese] atrodas mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijā (5.3.1.1.).
Saskaņā ar 14.09.2006. Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, zemes ierīcības
projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Atbilstoši 25.10.2001. Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļai, iestāde izdod
administratīvo aktu, ja piemērojamā tiesību normā ir teikts, ka izdodams konkrēta satura
administratīvais.
Zemes ierīcības likuma 22.pants nosaka, ka zemes ierīcības projekts īstenojams četru
gadu laikā. Ja minētajā laikposmā tiek grozīts teritorijas plānojums, attiecīgi izvērtējams
zemes ierīcības projekts. Ja izmaiņas attiecas uz zemes ierīcības projektā ietverto
zemesgabalu, ieinteresētā persona ierosina projekta izvērtēšanu pašvaldībā. Savukārt, ja zemes
ierīcības projekts nav īstenots, ieinteresētā persona ierosina jauna zemes ierīcības projekta
izstrādi vai esošā zemes ierīcības projekta izvērtēšanu un apstiprināšanu. Zemes ierīcības
projekts ir īstenots, ja projektētie zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā.
Saskaņā ar 11.12.2007. MK noteikumu Nr.867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 12., 12.1 un 12.2. punktu, vietējā pašvaldība, apstiprinot projektu, pieņem lēmumu
par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
20.06.2006. MK noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punkts nosaka, ka
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (turpmāk – lietošanas mērķis) ir noteiktā zemes un
būvju pašreizējā vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas
vajadzībām nosaka zemes vienībai, savukārt šo noteikumu 16.1.punkts nosaka, ka lietošanas
mērķis tiek noteikts, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
18.12.2008. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajā daļā
teikts, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet
numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā
arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome.
Saskaņā ar 27.08.2002. MK noteikumu Nr. 384 „Adresācijas noteikumi” 9. punktu,
zemesgabalam kopā ar ēku (un ar to funkcionāli saistītajām ēkām), kura uz tā atrodas, piešķir
vienu adresi, savukārt šo noteikumu 10.punkts nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur
ir ielas, zemesgabaliem un ēkām piešķir numurus ar piesaisti ielas nosaukumam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2006.gada 14.septembra Zemes ierīcības
likuma 19.panta otro daļu, 2001.gada 25.oktobra Administratīvā procesa likuma 65.panta
1.daļu, 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta
2.daļu, 2007.gada 11.decembra MK noteikumu Nr. 867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 12., 12.1 un 12.2.punktu, 2002.gada 27.augusta MK noteikumu Nr.384
„Adresācijas noteikumi” 9. un 10. punktu un 2006.gada 20.jūnija MK noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 16.1. punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte,
D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ar adresi – [adrese],
kadastra numurs [..], un piekrist tā sadalīšanai.
2. No nekustamā īpašuma ar adresi – [adrese], atdalītajai zemes vienībai „1”, platība
0,30 ha, piešķirt adresi [adrese]. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķisindividuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Ēkām, kas atrodas uz atdalītās
zemes vienības mainīt adresi no [adrese] uz [adrese].

3. Atlikušajai zemes vienībai „2”, platība 0,12 ha un ēkām uz tās, saglabāt adresi
[adrese]. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601).
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010).
2. Izskatot I.G. un R.G., dzīvo [adrese], 2009.gada 20.jūlija iesniegumu ar lūgumu apstiprināt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanai un klāt pievienoto SIA
„Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projektu, 2008.gada 7.marta Kopīpašuma reālās
sadales līgumu, dome konstatē:
1) Ar Siguldas novada domes 2008.gada 18.jūlija lēmumu „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi”(prot.Nr.15, 24§), dota atļauja zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamam
īpašumam [nosaukums], kadastra numurs [..].
2) Ar Siguldas novada domes 2008.gada 2.jūlija lēmumu „Par nekustamo īpašumu
sadalīšanu un adreses vai nosaukuma piešķiršanu”(prot.Nr.13, 3§), dota atļauja sadalīt
nekustamo īpašumu [nosaukums] un atdalītajai 4.(kadastra apzīmējums [..]) un 5.zemes
vienībai (kadastra apzīmējums [..]) piešķirti jauni nosaukumi .
3) VZD Lielrīgas reģionālās nodaļa 2008.gada 29.decembrī apliecina, ka zemes ierīcības
projekts atbilst nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, par ko liecina
atzinuma spiedogs uz tā grafiskās daļas.
4) Būvvaldes 2009.gada 5.augusta lēmumu (prot. Nr.31, 1§), akceptēta nekustamā
īpašuma [adrese], sadalīšana saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu.
Saskaņā ar 2008.gada 29.oktobra Siguldas novada saistošiem noteikumiem Nr.17
„Siguldas novada teritorijas plānojuma 2008. - 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, nekustamais īpašums [adrese] atrodas dzīvojamās
apbūves (360.2.1.) un zaļumu teritorijā (360.1.1).
Saskaņā 14.09.2006. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2 daļu, zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Atbilstoši 25.10.2001. Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļai, iestāde izdod
administratīvo aktu, ja piemērojamā tiesību normā ir teikts, ka izdodams konkrēta satura
administratīvais.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 22.pantu, zemes ierīcības projekts īstenojams četru
gadu laikā. Ja minētajā laikposmā tiek grozīts teritorijas plānojums, attiecīgi izvērtējams
zemes ierīcības projekts. Ja izmaiņas attiecas uz zemes ierīcības projektā ietverto
zemesgabalu, ieinteresētā persona ierosina projekta izvērtēšanu pašvaldībā. Ja zemes ierīcības
projekts nav īstenots, ieinteresētā persona ierosina jauna zemes ierīcības projekta izstrādi vai
esošā zemes ierīcības projekta izvērtēšanu un apstiprināšanu. Zemes ierīcības projekts ir
īstenots, ja projektētie zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā.
Saskaņā ar 11.12.2007. MK Noteikumu Nr.867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 12., 12.1 un 12.2. punktiem, vietējā pašvaldība, apstiprinot projektu, pieņem
lēmumu par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai
maiņu.
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punkts
nosaka, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (turpmāk – lietošanas mērķis) ir noteiktā zemes
un būvju pašreizējā izmantošana. 16.1.punkts - lietošanas mērķis tiek noteikts, ja tiek
izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa
Saskaņā ar 27.08.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi”
6.3.2.punktu administratīvajā teritorijā, teritoriālā dalījuma vienībā un apdzīvotajā vietā
adresācijas vajadzībām izmanto šādus adreses elementus: zemesgabalu vai ēku nosaukumus;

9.punkts-zemesgabalam kopā ar ēku (un ar to funkcionāli saistītajām ēkām), kura uz tā
atrodas, piešķir vienu adresi. 10.punkts - pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas,
zemesgabaliem un ēkām piešķir numurus ar piesaisti ielas nosaukumam. 12.punkts - pagastu,
pilsētu lauku teritoriju, novadu pagastu un novadu pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas
ārpus ciemiem, zemesgabalam vai ēkai piešķir nosaukumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu,
Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļu, 2008.gada 18.decembra Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daļu un 2007.gada 11.decembra MK
Noteikumu Nr. 867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 12., 12.1 un 12.2.punktu,
2002.gada 27.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 6.3.2., 9.,
10 un 12. punktu un 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 2., 16.1. punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam [nosaukums] un
piekrist īpašuma sadalīšanai (kadastra numurs [..]).
2. No nekustamā īpašuma [nosaukums] pirmās zemes vienības (kadastra apzīmējums
[..]) atdalītajai zemes vienībai „1”, platība 1,26 ha, piešķirt adresi [adrese].
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601). Ēkām, kas atrodas uz atdalītās zemes vienības, mainīt nosaukumu un adresi
uz adresi [adrese].
3. No nekustamā īpašuma [nosaukums], pirmās zemes vienības(kadastra apzīmējums
[..]) atdalītajai zemes vienībai „2” un ēkām uz tās, platība 0,3 ha, mainīt
nosaukumu un adresi uz adresi [adrese]. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. No nekustamā īpašuma [nosaukums], pirmās zemes vienības (kadastra apzīmējums
[..]) atdalītajai zemes vienībai „3”, platība 1,44 ha, piešķirt adresi [adrese].
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601).
5. No nekustamā īpašuma [nosaukums], otrās zemes vienības (kadastra apzīmējums
[..]) atdalītajai zemes vienībai „1”, platība 0,4ha, piešķirt adresi [adrese].
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601).
6. No nekustamā īpašuma [nosaukums], otrās zemes vienības (kadastra apzīmējums
[..]) atdalītajai zemes vienībai „2”, platība 0,2ha, piešķirt adresi [adrese].
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601).
7. No nekustamā īpašuma [nosaukums], trešās zemes vienības (kadastra apzīmējums
[..]) atdalītajai zemes vienībai „1”, platība 3,67 ha piešķirt adresi [adrese].
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
8. No nekustamā īpašuma [nosaukums], trešās zemes vienības (kadastra apzīmējums
[..]) atdalītajai zemes vienībai „2”, platība 3,67 ha, piešķirt adresi [adrese].
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
9. No nekustamā īpašuma [nosaukums] atdalītajai 6.zemes vienībai (kadastra
apzīmējums [..]), platība 0,5 ha piešķirt nosaukumu [adrese]. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201).

10. No nekustamā īpašuma [nosaukums] atdalītajai 7.zemes vienībai (kadastra
apzīmējums [..]), platība 10,0 ha piešķirt nosaukumu [adrese]. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201).
11. No nekustamā īpašuma [nosaukums] atdalītajai 8. zemes vienībai (kadastra
apzīmējums [..]), platība 3,5 ha, piešķirt nosaukumu [adrese]. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201).
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010).
3.§
Par adreses maiņu.
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
Izskatot Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas 2009.gada 17.jūlija vēstuli
Nr. 2-22-LR/106 „Par informācijas sniegšanu”, ar lūgumu precizēt nekustamā īpašuma,
kadastra numurs [..], adresi, dome konstatē:
1) Saskaņā ar Siguldas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000006743 datiem,
nekustamais īpašums (zeme un ēkas) ar kadastra Nr.[..], atrodas [adrese];
2) Valsts zemes dienesta Adresācijas biroja rīcībā nav lēmuma par adreses piešķiršanu
īpašumam [adrese];
3) Siguldas pilsētā ar kadastra numuru [..] (zeme un ēkas) ir nekustamais īpašums [adrese],
kam Siguldas novada Būvvaldes arhīvā nav lēmuma par adreses piešķiršanu,
4) Nekustamā īpašuma [adrese] īpašniecei D.N. un nekustamā īpašuma [adrese] īpašniecei
S.K. 2009.gada 4.augustā ir nosūtītas vēstules (Nr.19.1/2141 un Nr.19.1/2142) par
adreses maiņu viņām piederošajiem īpašumiem. Iebildumi no īpašniecēm nav saņemti.
18.12.2008.Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajā daļā
teikts, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet
numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā
arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome.
27.08.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 8.2.punkts
nosaka, ka pašvaldība piešķir zemes gabaliem un ēkām adreses, 9.punkts nosaka, ka
zemesgabalam kopā ar ēku (un ar to funkcionāli saistītajām ēkām), kura uz tā atrodas, piešķir
vienu adresi, 5.1.punkts- administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 18.12.2008. Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daļu, 27.08.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.384
„Adresācijas noteikumi” 8.2.punktu, 9.punktu un 5.1.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Mainīt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru [..] (zemei un ēkām) adresi
no [adrese] uz [adrese].
2. Mainīt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru [..] (zemei un ēkām) adresi
no [adrese] uz [adrese].
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona
Administratīvajā tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010).

4.§
Par zemes nomas līguma pārtraukšanu.
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
Izskatot pašvaldības zemesgabala, ar adresi - Mālpils iela 7, Siguldā, kadastra numurs
8015 004 0312, nomnieka akciju sabiedrības „Latplanta“, Reģ. Nr. 40103008178, juridiskā
adrese [adrese] 2009.gada 22.jūlija iesniegumu Par nomas līguma pārtraukumu Mālpils ielā 7,
Siguldā, sakarā ar valsts ekonomisko situāciju un izmaiņām sabiedrības struktūrā un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot ar
13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Sākot ar 2009.gada 1.septembri izbeigt 2005.gada 1.marta Zemes nomas līgumu ar AS
„Latplanta“ par neapbūvēta zemesgabala, Mālpils ielā 7, Siguldā, kadastra Nr.8015
004 0312, iznomāšanu 3785m² platībā.
2. Izdarīt grozījumus Siguldas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 849. III. daļa 1.
iedaļā, dzēšot apgrūtinājuma atzīmi 1.1. „Nostiprināta nomas tiesība uz zemi līdz
2104. gada 28. februārim.“
5.§
Par uzmērītās platības apstiprināšanu.
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) „A Komanda”,
Reģ.Nr.40003702692, juridiskā adrese [adrese], 2009.gada 11.augusta iesniegumu par
zemes „Atmatas”, Allažu pagasts, Siguldas novads, uzmērītās platības apstiprināšanu,
dome konstatē:
1) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes „Atmatas”, kadastra
numurs 8042 004 0161, platība ir 2,8 ha. Veicot uzmērīšanu, zemes platība ir 3,32 ha;
2) Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.daļu, ja
kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst
lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām
robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu.
Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no
lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām
robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma„Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.daļu un SIA „A
Komanda” veikto nekustamā īpašuma kadastrālo uzmērījumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Atmatas, Allažu pag., Siguldas nov., kadastra
numurs 8042 004 0161, uzmērīto platību 3,32 ha.

6.§
Par zemes un denacionalizācijas komisijas priekšsēdētāja iecelšanu.
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
Izskatījusi Siguldas pilsētas Zemes un denacionalizācijas komisijas priekšlikumu un
pamatojoties uz 1990.gada 10.jūlija likuma „Par zemes komisijām” 2¹.panta pirmās daļas 1
punktu un ņemot vērā to, ka ar 2009.gada 1.augustu izbeigtas darba attiecības ar Zemes un
denacionalizācijas komisijas priekšsēdētāju Raimondu Grūbi, atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Iecelt par Siguldas pilsētas Zemes un denacionalizācijas komisijas priekšsēdētāju
Guntu Mūrmani.
2. Noteikt Zemes un denacionalizācijas komisijas priekšsēdētājas apmeklētāju
pieņemšanas laiku-pirmdienās no 8ºº-13ºº un 14ºº-18ºº.
7.§
Par piedalīšanos projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Siguldas novada
izglītības iestādēs” un finansējumu.
Attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta izsludināto atklāto projektu konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldību ēkās” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3., 5. un
6.punktu, kā arī Siguldas novada domes attīstības un Tūrisma komitejas 2009.gada 12.augusta
atzinumu (prot. Nr.4, 4. punkts) un Finanšu komitejas 2009.gada 19.augusta sēdes atzinumu
Nr.1 (prot.Nr.16) atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners,
V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt piedalīšanos atklātajā projektu konkursā ar projektu „Energoefektivitātes
paaugstināšana Siguldas novada izglītības iestādēs”;
2. Projekta kopējās izmaksas ap 492 781,97 LVL, no kurām 418 864,67 LVL (85%) sedz
Klimata pārmaiņu finanšu instruments un 73 917,30 LVL (15%) sedz Siguldas novada
domes budžets. Projektā paredzēts priekšfinansējums 50% apmērā no Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta.
3. Garantēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu 73 917,30 LVL (15%)apjomā un
paredzēt aizņēmumu Valsts kasē projekta priekšfinansējumam 246 391 LVL, kas ir
(50%) apmērā no kopējām projekta izmaksām.
8.§
Par piedalīšanos projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Siguldas novada
medicīnas iestādēs” un finansējumu.
Attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta izsludināto atklāto projektu konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldību ēkās” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3., 5. un

6.punktu, kā arī Siguldas novada domes Attīstības un Tūrisma komitejas 2009.gada
12.augusta atzinumu (prot. Nr.4., 3. punkts)Finanšu komitejas 2009. gada 19.augusta sēdes
atzinumu Nr.2 (prot.Nr.16) atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners,
V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt piedalīšanos atklātajā projektu konkursā ar projektu „Energoefektivitātes
paaugstināšana Siguldas novada medicīnas iestādēs”;
2. Projekta kopējās izmaksas 474 412 LVL, no kurā 379 482,16 LVL (79,99%) sedz
Klimata pārmaiņu finanšu instruments un 94 929,84 LVL (20,01%) sedz Siguldas
novada domes budžets. Projektā paredzēts priekšfinansējums 237 206 LVL (50%)
apmērā no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta.
3. Garantēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu 94 929,84 LVL (20,01%) apjomā un
paredzēt projekta priekšfinansējumam 237 206 LVL, kas ir (50%) apmērā no
kopējām projekta izmaksām.
9.§
Par projekta „Teritorijas labiekārtošana starp Mores pamatskolas ēkām” finansējumu.
Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Saskaņā ar Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludināto atklāto projekta konkursu
„Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības attīstības stratēģija 2009. – 2013.gadam” ieviešanu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.
gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, kā arī uz Siguldas novada domes 2009.gada 12.augusta Attīstības un
Tūrisma komitejas (prot. Nr.4., 2.punkts)un 2009.gada 19.augusta Finanšu komitejas
atzinumu Nr.3 (prot.Nr.16), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt piedalīšanos atklātajā projektu konkursā ar projektu „Teritorijas
labiekārtošana starp Mores pamatskola ēkām”.
2. Projekta kopējās izmaksas ir 16930,39 LVL tai skaitā Siguldas novada domes
izmaksas ir 3498,02 LVL 25% no kopējām attiecināmām izmaksām + PVN 2938,33
LVL (kopā 6436,35 LVL). Plānotais finansiālais atbalsts no Eiropas Reģionālā
attīstības fonda pēc projekta apstiprināšanas ir 10 494,05 LVL – 75% no attiecināmām
izmaksām.
3. Projekta finansējumam nepieciešamos līdzekļus paredzēt Siguldas novada domes
2010.gada budžetā.
10.§
Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem un pašvaldības dzīvokļa
īpašuma nodošanu pārvaldīšanai un apsaimniekošanai.
Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītāja A.Ozola
Izskatījusi SIA „Augusta Nams”, reģistrācijas Nr.40103239339, un daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju Zaļkalna ielā 5, Zaļkalna ielā 7, Zaļkalna ielā 9, Stārķu iela 1, Stārķu iela 2,
Birzes iela 1, Birzes iela 2, Birzes iela 5, „Ozoli”, Allažu pagastā, iedzīvotāju iesniegumus par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, apsaimniekošanas pārņemšanu.

1. Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un iesniegumam pievienotos
dokumentus par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, tika konstatēts:
1.1 dzīvojamā māja Zaļkalna ielā 5, Allažu pagastā, ar kadastra numuru 8042-0040219, sastāv no 12 dzīvokļu īpašumiem, visi dzīvokļi nodoti īpašumā pret
kapitāla daļām iedzīvotājiem;
1.2. dzīvojamā māja Zaļkalna ielā 7, Allažu pagastā, ar kadastra numuru 8042-0040220, sastāv no 8 dzīvokļu īpašumiem, visi dzīvokļi nodoti īpašumā pret
kapitāla daļām iedzīvotājiem;
1.3. dzīvojamā māja Zaļkalna ielā 9, Allažu pagastā, ar kadastra numuru 8042-0040209, sastāv no 24 dzīvokļu īpašumiem, Centrālajai dzīvojamo māju
privatizācijas komisijai 26.08.2008. neprivatizētās daļas nodotas pašvaldības
īpašumā (8 dzīvokļi). Pašvaldība īpašumā esošie dzīvokļi – Nr. [..]
1.4. dzīvojamā māja Stārķu iela 1, Nr. 8042-004-0216; 18 dzīvokļu dzīvojamā māja,
kur visi dzīvokļi nodoti īpašumā pret kapitāla daļām mājas iedzīvotājiem.
1.5. dzīvojamā māja Stārķu iela 2, Nr. 8042-004-0217; sastāv no 18 dzīvokļu
īpašumiem, kur 17 dzīvokļi nodoti īpašumā pret kapitāla daļām mājas
iedzīvotājiem, dzīvoklis Nr. [..] nodots īpašumā pašvaldībai.
1.6. dzīvojamā māja Birzes iela 1, kad. Nr. 8042-004-0214, sastāv no 12 dzīvokļiem,
kur 12 dzīvokļi nodoti īpašumā pret kapitāla daļām mājas iedzīvotājiem.
1.7. dzīvojamā māja Birzes iela 2, kad. Nr. 8042-004-0215, sastāv no 12 dzīvokļiem,
kur 11 dzīvokļi nodoti īpašumā pret kapitāla daļām mājas iedzīvotājiem. 1
dzīvoklis nodots īpašumā pašvaldībai.
1.8. dzīvojamā māja Birzes iela 5, kad. Nr. 8042-004-0195, sastāv no 36
dzīvokļiem, kur 36 dzīvokļi nodoti īpašumā pret kapitāla daļām mājas
iedzīvotājiem.
1.9. dzīvojamā māja „Ozoli”, kad.Nr.8042-007-0155 (atrodas lauku teritorijā), sastāv
no 18 dzīvokļiem, kur 18 dzīvokļi nodoti īpašumā pret kapitāla daļām mājas
iedzīvotājiem.
2. Notikušas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces katrā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā un
noslēgti apsaimniekošanas līgumi starp daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu
īpašniekiem un SIA „Augusta Nams”:
2.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļkalna ielā 5, Allažu pagastā, 2009. gada 21.
jūlija kopsapulces protokols un 2009.gada 28.jūlija apsaimniekošanas līgumu
starp dzīvokļu īpašniekiem un SIA „Augusta Nams”;
2.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļkalna ielā 7, Allažu pagastā, 2009. gada 26.
jūlija kopsapulces protokols un 2009.gada 27.jūlija apsaimniekošanas līgumu
starp dzīvokļu īpašniekiem un SIA „Augusta Nams”;
2.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļkalna ielā 9, Allažu pagastā, 2009. gada 15.
jūlija kopsapulces protokols un 2009.gada 21.jūlija apsaimniekošanas līgumu
starp dzīvokļu īpašniekiem un SIA „Augusta Nams”;
2.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stārķu ielā 1, Allažu pagastā, 2009. gada 14.
jūlija kopsapulces protokols un 2009.gada 20.jūlija apsaimniekošanas līgumu
starp dzīvokļu īpašniekiem un SIA „Augusta Nams”;
2.5. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stārķu ielā 2, Allažu pagastā, 2009. gada 15.
jūlija kopsapulces protokols un 2009.gada 21.jūlija apsaimniekošanas līgumu
starp dzīvokļu īpašniekiem un SIA „Augusta Nams”;
2.6. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Birzes ielā 1, Allažu pagastā, 2009. gada 23.
jūlija kopsapulces protokols un 2009.gada 28.jūlija apsaimniekošanas līgumu
starp dzīvokļu īpašniekiem un SIA „Augusta Nams”;
2.7. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Birzes ielā 2, Allažu pagastā, 2009. gada 11.
jūlija kopsapulces protokols un 2009.gada 28.jūlija apsaimniekošanas līgumu
starp dzīvokļu īpašniekiem un SIA „Augusta Nams”;

2.8. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Birzes ielā 5, Allažu pagastā, 2009. gada 21.
jūlija kopsapulces protokols un 2009.gada 22.jūlija apsaimniekošanas līgumu
starp dzīvokļu īpašniekiem un SIA „Augusta Nams”;
2.9. dzīvojamās mājas „Ozoli”, Allažu pagastā, 2009.gada 23.jūlija kopsapulces
protokols un 2009.gada 28.jūlija apsaimniekošanas līgumu starp dzīvokļu
īpašniekiem un SIA „Augusta Nams”.
Saskaņā ar likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” pārejas
noteikumu 13.punktu, 2.pielikuma 89.punktu Allažu pagasta pašvaldība ir pievienota Siguldas
novadam un Siguldas novada dome ir Allažu pagasta padomes tiesību un saistību pārņēmēja.
Līdz 2009.gada 1.jūlijam Allažu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu veica
Allažu pagasta pašvaldība.
Ņemot vērā, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Allažu pagastā netika pilnvērtīgi
apsaimniekotas, saskaņā ar deviņu daudzdzīvokļu dzīvojamu māju dzīvokļu īpašnieku
pilnsapulču protokoliem un šo daudzdzīvokļu dzīvojamu māju dzīvokļu īpašnieku līgumiem
ar apsaimniekotāju SIA „Augusta Nams”, un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu, likumu „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju
privatizāciju” 51.panta trešo daļu, likuma „Par dzīvokļu īpašumu” 8.panta pirmo daļu,
Attīstības komitejas 2009.gada 22.jūlija atzinumu (prot. Nr. 3) atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1.
2.
3.

4.

Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Zaļkalna ielā 5, Zaļkalna ielā 7, Zaļkalna ielā 9,
Stārķu iela 1, Stārķu iela 2, Birzes iela 1, Birzes iela 2, Birzes iela 5, „Ozoli”, Allažu
pagastā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem ar 2009.gada 1.jūliju.
Atbalstīt noslēgtos apsaimniekošanas līgumus ar SIA„Augusta Nams” par
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu ar 2009.gada 1.jūliju.
Nodot pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pašvaldības dzīvokļu īpašumus:
3.1. dzīvokli Nr.[..], Birzes ielā 2, Allažu pagastā un koplietošanas telpu domājamo
daļu 8880/89130 no daudzdzīvokļu mājas;
3.2. dzīvokli Nr. [..], Stārķu ielā 2, Allažu pagastā un koplietošanas telpu domājamo
daļu 6870/123550 no daudzdzīvokļu mājas;
3.3. Zaļkalna ielā 9 astoņi dzīvokļu īpašumi Nr. [..] un koplietošanas telpu domājamo
daļu
3.3.1.
dzīvoklis Nr. [..] – 7380/151240;
3.3.2.
dzīvoklis Nr. [..] – 7500/151240;
3.3.3.
dzīvoklis Nr. [..] – 5590/151240;
3.3.4.
dzīvoklis Nr. [..] – 5460/151240;
3.3.5.
dzīvoklis Nr. [..] – 5590/151240;
3.3.6.
dzīvoklis Nr. [..] – 6920/151240;
3.3.7.
dzīvoklis Nr. [..] – 5600/151240;
3.3.8.
dzīvoklis Nr. [..] – 5600/151240, no daudzdzīvokļu mājas,
apsaimniekotājam
SIA
„Augusta
Nams”,
reģistrācijas
Nr.40103239339.
Noslēgt Apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumus ar SIA „Augusta nams”, reģistrācijas
Nr. 40103239339 par pašvaldības dzīvokļu īpašumiem un kopīpašumu domājamo daļu
apsaimniekošanu.
4.1. dzīvokļu Nr.[..] ar 8880/89130 mājas kopīpašuma domājamās daļas
apsaimniekošanu Birzes ielā 2; Allažu pagastā.
4.2. dzīvokļu Nr.[..] ar 6870/123550 mājas kopīpašuma domājamās daļas
apsaimniekošanu Stārķu ielā 2; Allažu pagastā.

4.3. dzīvokļu Nr.[..] ar 5600/151240 mājas kopīpašuma
apsaimniekošanu Zaļkalna ielā 9; Allažu pagastā.

domājamās

daļas

11.§
Par Siguldas Mākslas skolas un Mūzikas skolas reorganizāciju.
Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Saskaņā ar Siguldas novada domes Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada
12.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr. 18, p.10) atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte,
D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Sakarā ar smago ekonomisko situāciju, valsts piešķirtais finansējums pašvaldību
mākslas un mūzikas skolām nav pietiekams, lai īstenotu profesionālās ievirzes izglītību
atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Lai veiksmīgi turpmāk organizētu mācību
darbu samazinātā finansējuma apstākļos, Kultūras pārvalde ierosina Mākslas skolas un
Mūzikas skolas reorganizāciju.
Veikt skolu reorganizāciju, apvienojot Siguldas Mākslas skolu ar Siguldas Mūzikas
skolu līdz 2009.gada 1.septembrim.
1. Skolu apvienošanas rezultātā saglabāt nosaukumu Siguldas Mākslu skola „BALTAIS
FLĪĢELIS” ar juridisko adresi Šveices iela 19, Sigulda, VID nodokļu maksātāja
reģistrācijas Nr. 9000048152
2. Reorganizējamās Siguldas Mākslu skolas „BALTAIS FLĪĢELIS” administrēšanu
nodrošināt Siguldas Mūzikas skolas administrācijai.
3. Brīdināt Siguldas Mūzikas skolas un Mākslas skolas administrāciju par reorganizāciju
un izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās saskaņā ar Darba likumu.
4. Siguldas Mākslu skolas administrācijai pārņemt Siguldas Mākslas skolas un Mūzikas
skolas pārvaldīto nekustamo un kustamo mantu ar pieņemšanas un nodošanas aktu.
5. Siguldas Mākslu skolas administrācijai sagatavot un iesniegt Kultūras pārvaldei
Kultūras ministrijas reģistrā veicamās izmaiņas: reorganizētās skolas nolikumu un
telpu uzskaiti.
6. Uzdot Siguldas Mākslu skolas administrācijai līdz 2009.gada 25.augustam sagatavot
informāciju par pedagogu un tehnisko darbinieku amatu vietām, kas reorganizācijas
rezultātā būs nepieciešamas izglītības procesa nodrošināšanai un amatiem, kas
reorganizācijas rezultātā netiks nodrošināti ar darba vietām, tātad iespējamo amatu
samazināšanas skaitu.
7. Uzdot Siguldas Mākslas skolas un Siguldas Mūzikas skolas administrācijai līdz
31.augustam sagatavot reorganizācijas pabeigšanai nepieciešamo un nododamo
dokumentāciju.
8. Siguldas Mākslu skolas administrācijai sagatavot reorganizētās izglītības iestādes
darbībai nepieciešamo izdevumu tāmi iekļaušanai pašvaldības budžeta grozījumu
projektā.
9. Lēmums par izglītības iestādes reorganizāciju 10 dienu laikā paziņojams Kultūras
ministrijai.
10. Kultūras pārvalde ir atbildīga par lēmuma izpildi.
12.§
Par Siguldas novada Kultūras pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.

Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Saskaņā ar Siguldas novada domes Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada
12.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr. 18, P. 11) atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte,
D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Apstiprināt Kultūras pārvaldes nolikumu.
13.§
Par Allažu pagasta Tautas nama nolikuma apstiprināšanu.
Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Saskaņā ar Siguldas novada domes Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada 29.jūlija
sēdes atzinumu (prot. Nr. 17, P.3 ) atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Allažu pagasta Tautas nama nolikumu.
14.§
Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja M.Laiva
Siguldas novada dome ir izskatījusi H.C., deklarētās dzīvesvietas adrese [adrese],
iesniegumu par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 261 pantu un
Siguldas novada domes 2007.gada 18.aprīļa Saistošo noteikumu Nr.8 „Par vienreizēja
dzīvojamas telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kartību un apmēru” (prot.Nr.9§9) 3.3.1
punktu, Dzīvokļu komisijas 2009.gada 27.jūlijā sēdes protokols Nr.7 Sociālās palīdzības
komitejas 2009.gada 29.jūlija atzinumu (protokols Nr.8) atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1.
2.

Piešķirt H.C. ar vienu ģimenes locekli, kuru dzīves vieta deklarēta atbrīvojamā telpā,
vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu Ls 10 000,- apmērā.
Izslēgt H.C. ar ģimenes locekli no Siguldas novada domes palīdzības reģistra dzīvokļu
jautājuma risināšanai.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV- 1010)
mēneša laikā no tā spēka stāšanās dienas.
15.§
Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja M.Laiva

Siguldas novada dome ir izskatījusi R.S., deklarētās dzīvesvietas adrese [adrese],
iesniegumu par uzņemšanu dzīvokļu uzskaites rindā.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14. panta septīto
daļu, Siguldas novada domes 2004.gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Personu, kurām
nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības
palīdzības sniegšanas kārtība” (protokols Nr.14 § 4) 1.4.,1.5. un 3.3.1.punktu, Dzīvokļu
komisijas 2009.gada 26.maija sēdes (protokols Nr.5) un Sociālās palīdzības komitejas
2009.gada 29.jūlija sēdes protokols Nr.7, atzinumu atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte,
D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Reģistrēt palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai pirmajā nodrošinājuma
grupā R.S. ar kārtas Nr.51
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV1010) mēneša laikā no tā spēka stāšanās dienas.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr. 1
16.§
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu.
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja M.Laiva
Siguldas novada dome ir izskatījusi T.K., personas kods [..], deklarētās dzīvesvietas
adrese [adrese], iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu sociālā mājā.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 13.panta pirmo un trešo
daļu, 22.pantu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5.panta pirmo un otro daļu un Siguldas novada domes Saistošiem noteikumiem „Personu,
kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un
pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” 3.2.1.punktu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte,
D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1.
2.
3.

Izīrēt dzīvojamo telpu 12 m2 platībā Sociālā mājā [adrese], Siguldas novadā T.K..
Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku starp T.K. un Siguldas
novada domes Nekustamo īpašumu pārvaldi par dzīvojamo telpu 12 m2 sociālā mājā
[adrese], īri.
Lēmumu var pārsūdzēt rajona Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV1010) mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr.1.
17.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem SIA „Doriāns”.
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore A.Picka

1. Siguldas novada dome ir izskatījusi SIA „Doriāns”, vienotais Reģ.Nr.400033222680,
juridiskā adrese – [adrese], 14.07.2009.g. pieteikumu par licences saņemšanu pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Rīgas rajona administratīvajā teritorijā.
2. Izvērtējot Siguldas novada domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2.1. Siguldas novada dome 26.06.2007. izziņā apliecina, ka izsniegusi SIA „Doriāns”
atļauju nodarboties ar taksometru pakalpojumu veikšanu.
2.2. Taksometru stāvvieta noteikta Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā, kreisajā pusē,
pie Raiņa, Ausekļa un Dārza ielu krustojuma.
2.3. VID Rīgas rajona iestāde 28.05.2009. izsniegusi izziņu Nr.9.3/6833 par to, ka SIA
„Doriāns” nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.
2.4. SIA „Doriāns” ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus licences un licenču
kartīšu saņemšanai, atbilstoši Rīgas rajona padomes 18.12.2007. Saistošo
noteikumu Nr.5 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas
noteikumi”2.1. punktam.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
Autopārvadājumu likuma 35.pantu, Ministru kabineta 27.05.2008. noteikumu Nr.380
„Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem” 2.punktam, Ministru
kabineta 16.02.1999. noteikumu Nr. 48 „Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem” 1.19.1., 3. un 4. punktam, Rīgas
rajona padomes 18.12.2007. lēmuma Nr.17 (protokols Nr.11) „Par Rīgas rajona padomes
saistošajiem Noteikumiem Nr.5 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas noteikumi”1.2., 2.1., 2.5., 2.8., un 2.9. punktiem, atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izsniegt SIA „Doriāns”, vienotais Reģ.Nr.40003322680, licenci Nr.1 pasažieru
komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Rīgas, Siguldas novada un citu
novadu administratīvajās teritorijās uz 1 (vienu) gadu no 2009.gada 2.septembra līdz
2010.gada 2.septembrim, kā arī licences kartīti transporta līdzeklim VW
CARAVELLE, Reģ.Nr.TX6802 uz gadu no 2009.gada 2.septembra līdz 2010.gada
2.septembrim.
2. Licence izsniedzama pēc valsts nodevas 10.00 LVL (desmit lati un 00 santīmi)
iemaksāšanas Siguldas novada domes budžetā.
3. Licences kartīte izsniedzama pēc licences saņemšanas iemaksājot Siguldas novada
domes budžetā summu par maksas pakalpojumu – licences kartītes izgatavošanu un
noformēšanu 25.00 LVL (divdesmit pieci lati un 00 santīmi) un pievienotās vērtības
nodokli - 21% no šis summas 5.25 LVL (pieci lati un 25 santīmi).
18.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem J.Š.
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore A.Picka
1. Siguldas novada dome ir izskatījusi J.Š., personas kods [..], adrese- [adrese], 14.07.2009.
pieteikumu par licences saņemšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Rīgas rajona administratīvajā teritorijā.
2. Izvērtējot Siguldas novada domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2.1. 09.01.2009. VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi J.Š. atļauju, sērija BF numurs [..],
nodarboties ar taksometru pakalpojumu veikšanu.

2.2. Taksometru stāvvieta noteikta Siguldas pilsētas dzelzceļa stacijas laukuma labajā
pusē, skatoties no dzelzceļa stacijas, kopējā rindā.
2.3. J.Š. ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus licences un licenču kartīšu
saņemšanai, atbilstoši Rīgas rajona padomes 18.12.2007. Saistošo noteikumu Nr.5
„Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi” 2.1.
punktam.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”,
Autopārvadājumu likuma 35. pantu, Ministru kabineta 27.05.2008. noteikumu Nr.380
„Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem” 2.punktam, Ministru
kabineta 16.02.1999. noteikumu Nr. 48 „Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem” 1.19.1., 3. un 4.punktam, Rīgas
rajona padomes 18.12.2007. lēmuma Nr. 17 (protokols Nr.11) „Par Rīgas rajona padomes
saistošajiem Noteikumiem Nr.5 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas noteikumi” 1.2., 2.1., 2.5., 2.8., un 2.9. punktiem, atklāti balsojot ar 13 balsīm
par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izsniegt J.Š., personas kods [..], licenci Nr.2 pasažieru komercpārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem Rīgas, Siguldas novada un citu novadu administratīvajās
teritorijās uz 1 (vienu) gadu no 2009.gada 19.augusta līdz 2010. gada 19.augustam, kā
arī licences kartīti transporta līdzeklim FORD SCORPIO, Reģ.Nr. TX6552 uz gadu no
2009.gada 19.augusta līdz 2010.gada 19.augustam.
2. Licence izsniedzama pēc valsts nodevas 10.00 LVL (desmit lati un 00 santīmi)
iemaksāšanas Siguldas novada domes budžetā.
3. Licences kartīte izsniedzama pēc licences saņemšanas iemaksājot Siguldas novada
domes budžetā summu par maksas pakalpojumu – licences kartītes izgatavošanu un
noformēšanu 25.00 LVL (divdesmit pieci lati un 00 santīmi) un pievienotās vērtības
nodokli - 21% no šis summas 5.25 LVL (pieci lati un 25 santīmi).
19.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem H.Š.
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore A.Picka
1. Siguldas novada dome ir izskatījusi H.Š., personas kods [..], adrese – [adrese], 14.07.2009.
pieteikumu par licences saņemšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Rīgas rajona administratīvajā teritorijā.
2. Izvērtējot Siguldas novada domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2.1. 15.04.2009. VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi H.Š. atļauju, sērija CR numurs
[..], nodarboties ar taksometru pakalpojumu veikšanu.
2.2. Taksometru stāvvieta noteikta Siguldas pilsētas dzelzceļa stacijas laukuma labajā
pusē, skatoties no dzelzceļa stacijas, kopējā rindā.
2.3. H.Š. ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus licences un licenču kartīšu
saņemšanai, atbilstoši Rīgas rajona padomes 18.12.2007. Saistošo noteikumu Nr.5
„Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi” 2.1.
punktam.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”,
Autopārvadājumu likuma 35. pantu, Ministru kabineta 27.05.2008. noteikumu Nr.380
„Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem” 2.punktam, Ministru
kabineta 16.02.1999. noteikumu Nr. 48 „Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem” 1.19.1., 3. un 4. punktam, Rīgas

rajona padomes 18.12.2007. lēmuma Nr.17 (protokols Nr.11) „Par Rīgas rajona padomes
saistošajiem Noteikumiem Nr.5 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas noteikumi”1.2., 2.1., 2.5., 2.8., un 2.9. punktiem, atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izsniegt H.Š., personas kods [..], licenci Nr.3 pasažieru komercpārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem Rīgas, Siguldas novada un citu novadu administratīvajās
teritorijās uz 1 (vienu) gadu no 2009.gada 19.augusta līdz 2010.gada 19.augustam, kā
arī licences kartīti transporta līdzeklim GRAND VOYAGER, Reģ.Nr. TX5085 uz
gadu no 2009.gada19.augusta līdz 2010.gada19.augustam.
2. Licence izsniedzama pēc valsts nodevas 10.00 LVL (desmit lati un 00 santīmi)
iemaksāšanas Siguldas novada domes budžetā.
3. Licences kartīte izsniedzama pēc licences saņemšanas iemaksājot Siguldas novada
domes budžetā summu par maksas pakalpojumu – licences kartītes izgatavošanu un
noformēšanu 25.00 LVL (divdesmit pieci lati un 00 santīmi) un pievienotās vērtības
nodokli - 21% no šis summas 5.25 LVL (pieci lati un 25 santīmi)
20.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem E.B.
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore A.Picka
1. Siguldas novada dome ir izskatījusi E.B., personas kods: [..], adrese- [adrese], 17.08.2009.
pieteikumu par licences saņemšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Rīgas rajona administratīvajā teritorijā.
2. Izvērtējot Siguldas novada domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2.1. 28.03.2008. VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi E.B. atļauju, sērija CR numurs [..],
nodarboties ar taksometru pakalpojumu veikšanu.
2.2. Taksometru stāvvieta noteikta Siguldas pilsētas dzelzceļa stacijas laukuma labajā
pusē, skatoties no dzelzceļa stacijas, kopējā rindā.
2.3. E.B. ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus licences un licenču kartīšu
saņemšanai, atbilstoši Rīgas rajona padomes 18.12.2007.g. Saistošo noteikumu
Nr.5 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”
2.1. punktam.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”,
Autopārvadājumu likuma 35. pantu, Ministru kabineta 27.05.2008. noteikumu Nr.380
„Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem” 2.punktam, Ministru
kabineta 16.02.1999.noteikumu Nr.48 „Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem” 1.19.1., 3. un 4 punktiem, Rīgas
rajona padomes 18.12.2007. lēmuma Nr. 17 (protokols Nr.11) „Par Rīgas rajona padomes
saistošajiem Noteikumiem Nr.5 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas noteikumi”1.2., 2.1., 2.5., 2.8., un 2.9. punktiem, atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1.

Izsniegt E.B., personas kods [..], licenci Nr.4 pasažieru komercpārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem Rīgas, Siguldas novada un citu novadu administratīvajās
teritorijās uz 1 (vienu) gadu no 2009.gada 29.septembra līdz 2010. gada

2.
3.

29.septembrim, kā arī licences kartīti transporta līdzeklim VW TOURAN,
Reģ.Nr.TX2873 uz gadu no 2009.gada 29.septembra līdz 2010.gada 29.septembrim.
Licence izsniedzama pēc valsts nodevas Ls 10.00 LVL (desmit lati un 00 santīmi)
iemaksāšanas Siguldas novada domes budžetā.
Licences kartīte izsniedzama pēc licences saņemšanas iemaksājot Siguldas novada
domes budžetā summu par maksas pakalpojumu – licences kartītes izgatavošanu un
noformēšanu 25.00 LVL (divdesmit pieci lati un 00 santīmi) un pievienotās vērtības
nodokli - 21% no šis summas 5.25 LVL (pieci lati un 25 santīmi).

21.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem N.E.
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore A.Picka
1. Siguldas novada dome ir izskatījusi N.E., personas kods: [..], adrese – [adrese], 17.08.2009.
pieteikumu par licences saņemšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Rīgas rajona administratīvajā teritorijā.
2. Izvērtējot Siguldas novada domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2.1. 28.03.2008. VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi N.E. atļauju, sērija BF numurs [..],
nodarboties ar taksometru pakalpojumu veikšanu.
2.2. Taksometru stāvvieta noteikta Siguldas pilsētas dzelzceļa stacijas laukuma labajā
pusē, skatoties no dzelzceļa stacijas, kopējā rindā.
2.3. N.E. ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus licences un licenču kartīšu
saņemšanai, atbilstoši Rīgas rajona padomes 18.12.2007. Saistošo noteikumu Nr.5
„Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi” 2.1.
punktam.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”,
Autopārvadājumu likuma 35.pantu, Ministru kabineta 27.05.2008. Noteikumu Nr.380
„Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem” 2.punktam, Ministru
kabineta 16.02.1999. noteikumu Nr.48 „Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem” 1.19.1., 3. un 4. punktiem,
Rīgas rajona padomes 18.12.2007. lēmuma Nr.17 (protokols Nr.11) „Par Rīgas rajona
padomes saistošajiem Noteikumiem Nr.5 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas noteikumi” 1.2., 2.1., 2.5., 2.8., un 2.9. punktiem, atklāti balsojot ar 13 balsīm
par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Izsniegt N.E., personas kods: [..], licenci Nr.5 pasažieru komercpārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem Rīgas, Siguldas novada un citu novadu administratīvajās
teritorijās uz 1 (vienu) gadu no 2009.gada 29.septembra līdz 2010.gada
29.septembrim, kā arī licences kartīti transporta līdzeklim VW CARAVELLE,
Reģ.Nr.TX5178 uz gadu no 2009.gada 29.septembra līdz 2010.gada 29.septembrim.
2. Licence izsniedzama pēc valsts nodevas 10.00 LVL (desmit lati un 00 santīmi)
iemaksāšanas Siguldas novada domes budžetā.
3. Licences kartīte izsniedzama pēc licences saņemšanas iemaksājot Siguldas novada
domes budžetā summu par maksas pakalpojumu – licences kartītes izgatavošanu un
noformēšanu 25.00 LVL (divdesmit pieci lati un 00 santīmi) un pievienotās vērtības
nodokli - 21% no šis summas 5.25 LVL (pieci lati un 25 santīmi).

22.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no U.B. par īpašumu [adrese].
Nekustamā īpašumu nodokļu administratore A.Picka
Izskatīja nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par U.B. nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumu [adrese].
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, iesniegtos dokumentus un lietas
materiālus, un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 1.panta pirmās daļas 5.punktu un 26.panta otro daļu, atklāti balsojot
ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piedzīt no U.B. nekustamā īpašuma nodokli 47.61 LVL , kavējuma naudu 19.35 LVL,
kopā 66.96 LVL (sešdesmit seši lati, 96 santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr.1
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvajā rajona
tiesā Antonijas ielā - 6, Rīgā, LV-1010.
23.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no V.D. par īpašumu [adrese].
Nekustamā īpašumu nodokļu administratore A.Picka
Izskatīja nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par V.D. nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumu [adrese].
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, iesniegtos dokumentus un lietas
materiālus un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 1.panta pirmās daļas 5. punktu un 26.panta otro daļu, atklāti balsojot
ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piedzīt no V.D. nekustamā īpašuma nodokli 28.73 LVL, kavējuma naudu 6.18 LVL,
kopā 34.91 LVL (trīsdesmit četri lati, 91 santīms) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr.1
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvajā rajona
tiesā Antonijas ielā - 6, Rīgā, LV-1010.
24.§
Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.
Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja D.Indzere

Izskatīja Sociālās palīdzības komitejas atbalstītus iedzīvotāju iesniegumus par
vienreizēja materiāla pabalsta piešķiršanu.
Likuma „Par sociālo drošību” 11.pantā teikts, ka personai, kura saviem spēkiem
nespēj nodrošināt sevi vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības, ir tiesības uz personisku un
materiālu palīdzību, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 34.panta otrajā daļā
teikts, ka piešķirto sociālās palīdzības pabalstu personai var izmaksāt naudā vai par pabalsta
summu apmaksāt preces vai pakalpojumus, 35.panta trešā daļā teikts, ka pašvaldība ir tiesīga
izmaksāt arī citus pabalstus, ja apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju
pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai.
Atbilstoši Siguldas novada domes 04.06.2008. saistošo noteikumu Nr.8 (prot.Nr.11,
§3) ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” 2.3.punktam, Sociālās palīdzības
komitejai ir tiesības lemt par sociālās palīdzības nepieciešamību ģimenei (personai), ja tās
situācija neatbilst šajos noteikumos minētajiem pabalstu saņemšanas kritērijiem, bet ģimenei
(personai) ir radušās papildus grūtības, 2.4.punktam - sociālās palīdzības pabalsti, kuru kopējā
summa naudas izteiksmē pārsniedz 120.00 LVL, obligāti izskatāmi Sociālās palīdzības
komitejas sēdē, kuras lēmumu apstiprina Siguldas novada dome.
Ņemot vērā Sociālās palīdzības komitejas 2009.gada 29.jūlija atzinumu (prot.Nr.6),
atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Piešķirt sociālās palīdzības pabalstus veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 3
personām par kopējo summu 110.00 LVL.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumos Nr.1, Nr.2, Nr.3.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, pielikumi ir konfidenciāli.
25.§
Par grozījumiem 2008.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.
Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja D.Indzere
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un 15.panta pirmās daļas
7.punktu, saskaņā ar Sociālās palīdzības komitejas 2009.gada 12.augusta sēdes atzinumu,
atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem 2008.gada
4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas
novadā”” projektu.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus reģistrēšanai Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu
ministrijai.
26.§
Par grozījumiem 2008.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.
Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja D.Indzere
Debatēs piedalās: J.Zilvers, A.Zaviļeiskis, J.Strautmanis

Deputāts J.Strautmanis ierosina izslēgt Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Par
grozījumiem 2008.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par materiālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā”” projektā punktu 1.3.
Citi priekšlikumi nav saņemti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un 15.panta pirmās daļas
7.punktu, saskaņā ar Sociālās palīdzības komitejas 2009.gada 12.augusta sēdes atzinumu,
atklāti balsojot ar 10 balsīm par (J.Borīte, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – 3
(V.Bērziņš, A.Jakobsons, D.Dukurs), dome nolemj:
1.
2.
3.

Izslēgt Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem 2008.gada 4.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā””
projektā punktu 1.3. Numerācijas sakārtošanai punktu 1.4. numurēt ar 1.3.
Apstiprināt Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem 2008.gada
4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas
novadā”” projektu.
Nosūtīt saistošos noteikumus reģistrēšanai Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu
ministrijai.

27.§
Par Siguldas vakara vidusskolas reorganizāciju.
Izglītības un kultūras komitejas vadītāja L.Sausiņa
Pamatojoties uz likuma „Izglītības likums” 17.panta pirmo daļu, 23.panta otro daļu, 24.panta
sesto punktu, 29.pantu un likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 4.punktu,
Izglītības un kultūras komitejas 19.08.2009. atzinumu (prot.Nr.18, § 5) dome nolemj:
1. Reorganizēt Siguldas vakara vidusskolu, paplašinot iespēju Siguldas novadā
dzīvojošiem bērniem un jauniešiem iegūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību
dienas, vakara un neklātienes mācību programmās.
2. Skolas reorganizēšanas rezultātā piešķirt skolai nosaukumu Siguldas novada
vidusskola ar juridisko adresi „Laurenči”, Sigulda, Siguldas novads, VID nodokļu
maksātāja vienotais reģistrācijas Nr.90000159392.
3. Siguldas vakara vidusskolas direktorei Mārai Jēkabsonei līdz š.g. 1.novembrim
iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai licencēšanai vispārējās pamatizglītības un
vidējās izglītības programmas.
4. Siguldas novada vidusskolas direktorei Mārai Jēkabsonei līdz š.g. 1.septembrim
pārņemt no Siguldas 2. vidusskolas direktores Rimas Sitņikovas pārvaldībā bijušās
Siguldas 2.pamatskolas ēku „Laurenči”, ar skolai pieguļošo teritoriju, materiālās
vērtības, nekustamo un kustamo mantu ar pieņemšanas un nodošanas aktu.
5. Uzdot Siguldas 2.vidusskolas direktores Rimai Sitņikovai brīdināt Siguldas
2.vidusskolas tehniskos darbiniekus, kuru darba vieta ir „Laurenči”, par reorganizāciju
un izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās saskaņā ar Darba likumu līdz 26.08. 2009.
6. Siguldas novada vidusskolas direktorei Mārai Jēkabsonei sagatavot reorganizētās
izglītības iestādes darbībai nepieciešamo izdevumu tāmi, iekļaujot nepieciešamos
tehniskā personāla amatus un tam nepieciešamo finansējumu pašvaldības budžeta
grozījuma projektam.
7. Siguldas novada vidusskolas direktorei Mārai Jēkabsonei sagatavot un līdz
26.08.2009. iesniegt Izglītības pārvaldei dokumentus, arī Siguldas novada vidusskolas
nolikuma projektu, kas nepieciešami izmaiņu veikšanai Izglītības iestāžu reģistrā.

8. Izglītības pārvaldes vadītājai Sandrai Ķirulei lēmumu par izglītības iestādes
reorganizāciju līdz 03.09. 2009. nosūtīt Izglītības iestāžu reģistram uz adresi: Izglītības
un zinātnes ministrija, Vaļņu 2, Rīga, LV-1050.
9. Izglītības pārvalde ir atbildīga par lēmuma izpildi.
28.§
Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas
un mērķdotāciju sadales komisijas nolikumu.
Izglītības un kultūras komitejas vadītāja L.Sausiņa
Debatēs piedalās: J.Strautmanis, L.Sausiņa
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 3.daļu, MK 2001.gada 28.augusta
noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu, un
pamatojoties uz Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada 12.augusta sēdes lēmumu „Par
Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales
komisijas nolikumu un sastāvu” (protokols Nr.18, §12), atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
Apstiprināt Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales
komisijas nolikumu.
29.§
Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas
un mērķdotāciju sadales komisijas sastāvu.
Izglītības un kultūras komitejas vadītāja L.Sausiņa
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 3.daļu, MK 2001.gada 28.augusta
noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu, un
pamatojoties uz Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada 12.augusta sēdes lēmumu „Par
Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales
komisijas nolikumu un sastāvu” (protokols Nr.18, §12), atklāti balsojot ar 12 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – 1
(L.Sausiņa), dome nolemj:
Apstiprināt Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales
komisiju šādā sastāvā:
1.
2.
3.
4.
5.

Līga Sausiņa – Siguldas novada domes Izglītības un kultūras komitejas vadītāja,
Sandra Ķirule - Siguldas novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja,
Jolanta Borīte - Siguldas novada domes Kultūras pārvaldes vadītāja,
Dainis Dukurs – Siguldas novada domes Sporta komitejas vadītājs,
Jānis Strautmanis - Siguldas novada domes Izglītības un kultūras komitejas vadītājas
vietnieks,
6. Meldra Langenfelde – Dabas aizsardzības pārvaldes Vides saziņas un kontroles
nodaļas vecākā speciāliste.

30.§
Par Siguldas novada vidusskolas (Siguldas 2.pamatskolas) telpu iznomāšanu.
Priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Debatēs piedalās: A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, M.Malcenieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
apakšpunktu, Siguldas novada domes Attīstības un tūrisma komitejas 2009.gada 12.augusta
sēdes atzinumu (prot.Nr.4, § 16) un Finanšu komitejas 2009.gada 19.augusta sēdes atzinumu
(prot.Nr.16, § 6), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners,
V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Iznomāt telpas Siguldas novada vidusskolā (Siguldas 2.pamatskolā) „Siguldas
uzņēmēju klubam” 17,6 m/2. Noteikt telpu nomas maksu Siguldas 2.pamatskolas
ēkā 0,50 LVL un PVN par 1 m².
2. Noteikt, ka nomniekam, jāsedz komunālos maksājumus proporcionāli izmantotajai
telpu platībai.
3. Pilnvarot Siguldas novada vidusskolas direktori noslēgt telpu nomas līgumu ar
nomnieku.
4. Telpu nomas līguma termiņu noteikt septiņus gadus.

31.§
Par zemes iznomāšanu.
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
Siguldas novada dome, saņēmusi Allažu attīstības biedrības, Reģ.Nr.40008020838,
juridiskā adrese [adrese], valdes priekšsēdētājas I.Ā. iesniegumu par zemes nomas līguma
noslēgšanu par pašvaldībai piederošās zemes daļas 1700m/2 nomu Birzes ielā 4, Allažos, ar
mērķi ierīkot bērnu rotaļu laukumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, MK
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.un 8.punktu, atklāti
balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Iznomāt biedrībai Allažu attīstības biedrība, Reģ.Nr.40008020838, juridiskā adrese
[adrese] no Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Birzes ielā 4,
Allažos (kadastra numurs 8042 004 0224), daļu 1700 m2 platībā bērnu rotaļu laukuma
izveidei ar šādiem nosacījumiem:
1.1. Nomas līguma termiņš 7 (septiņi) gadi;
1.2. Zemes nomas maksa tiek atlikta uz septiņiem gadiem;
1.3. Pēc nomas līguma termiņa beigām, bērnu rotaļu laukums tiek nodots Siguldas
novada domei un tā vērtība tiek uzskatīta par nomas maksu;
1.4. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Allažu attīstības biedrību.
3. Lēmumu nosūtīt Allažu attīstības biedrībai uz adresi [adrese].
Pielikumā: grafiskais pielikums.

32.§
Par adreses piešķiršanu.
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) „Raiņa projekts”,
Reģ.Nr.40103178551, juridiskā adrese [adrese], valdes locekļa J.K. 2009.gada 13.augusta
iesniegumu par adreses piešķiršanu 14 (četrpadsmit) dzīvokļiem jaunbūves Raiņa ielā 5A,
otrajā un trešajā stāvā un klāt pievienoto informāciju no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas,
dome konstatē:
1) Siguldas novada dome ar 2008.gada 5.marta lēmumu „Par būvniecības ieceri Raiņa
ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā”(protokols Nr.5,§11) akceptējusi administratīvās
ēkas rekonstrukcijas ieceri Raiņa ielā 5A.
2) Saskaņā ar Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1543 datiem,
nekustamais īpašums Raiņa iela 5A pieder SIA „Raiņa projekts”.
18.12.2008. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daļā teikts,
ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet numurus
ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas
un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome.
27.08.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 19.punkts
nosaka: pašvaldība ar lēmumu piešķir numurus telpu grupām, pamatojoties uz būvprojektu vai
īpašnieka sniegto informāciju un 20.punkts-numurus telpu grupām piešķir sākot no ēkas
kreisās malējās kāpņu telpas augošā secībā no zemākā stāva uz augstāko stāvu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 18.12.2008. Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daļu, 27.08.2002. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.
384 „Adresācijas noteikumi” 8.2., 19. un 20.punktu un īpašnieka sniegto informāciju, atklāti
balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. piešķirt šādas adreses dzīvokļiem jaunbūvē Raiņa iela 5A, Siguldā:
Nr.
Telpu grupas kadastra
Adrese
p.k.
apzīmējums
1.
80150023115001004 Raiņa iela 5A- 4, Sigulda, Siguldas nov..
2.
80150023115001005 Raiņa iela 5A- 5, Sigulda, Siguldas nov..
3.
80150023115001006 Raiņa iela 5A- 6, Sigulda, Siguldas nov..
4.
80150023115001007 Raiņa iela 5A- 7, Sigulda, Siguldas nov..
5.
80150023115001008 Raiņa iela 5A- 8, Sigulda, Siguldas nov..
6.
80150023115001009 Raiņa iela 5A- 9, Sigulda, Siguldas nov..
7.
801500231150010010 Raiņa iela 5A-10, Sigulda, Siguldas nov..
8.
801500231150010012 Raiņa iela 5A-11, Sigulda, Siguldas nov..
9.
801500231150010013 Raiņa iela 5A-12, Sigulda, Siguldas nov..
10.
801500231150010014 Raiņa iela 5A-13, Sigulda, Siguldas nov..
11.
801500231150010015 Raiņa iela 5A-14, Sigulda, Siguldas nov..
12.
801500231150010016 Raiņa iela 5A-15, Sigulda, Siguldas nov..
13.
801500231150010017 Raiņa iela 5A-16, Sigulda, Siguldas nov..
14.
801500231150010018 Raiņa iela 5A-17, Sigulda, Siguldas nov..
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona
Administratīvajā tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010).

33.§
Par atbalstu un līdzfinansējuma piešķiršanu Allažu attīstības biedrības projektam
„Jaunākā vecuma bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Allažu pamatskolas pirmsskolas
grupām”.
Izglītības un kultūras komitejas vadītāja L.Sausiņa
Lai veicinātu Siguldas novada Allažu pagasta jaunās paaudzes pilnvērtīgu attīstību un radītu
nepieciešamo infrastruktūru, Siguldas novada nevalstiskā organizācija Allažu attīstības
biedrība, reģistrācijas numurs 40008020838, adrese: [adrese] piedalās atklātā projektu
konkursā ELFLA LEADER programmā 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo stratēģiju īstenošanas teritorijās” ar projektu „Jaunākā
vecuma bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Allažu pamatskolas pirmsskolas grupām”.
Pamatojoties uz Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada 19.augusta sēdes lēmumu
„Par atbalstu un līdzfinansējuma piešķiršanu Allažu attīstības biedrības projektam „Jaunākā
vecuma bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Allažu pamatskolas pirmsskolas grupām” (protokols
Nr.19, §12), Finanšu komitejas 2009.gada 19.augusta, atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt Allažu attīstības biedrības dalību atklātā projektu konkursā ELFLA
LEADER programmā 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo stratēģiju īstenošanas teritorijās” ar projektu „Jaunākā
vecuma bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Allažu pamatskolas pirmsskolas grupām.
2. Allažu attīstības biedrības projektam „Jaunākā vecuma bērnu rotaļu laukuma
ierīkošana Allažu pamatskolas pirmsskolas grupām” Siguldas novada domes
2010.gada budžetā paredzēt līdzfinansējumu 10% apmērā, par summu LVL 1364,50
(viens tūkstotis trīs simti sešdesmit četri lati 50 santīmi).
34.§
Par domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Izpilddirektore I.Zīle
U.Mitrevics nepiedalās balsošanā.
Izskatot Siguldas novada domes priekšsēdētāja U.Mitrevica 19.08.2009. iesniegumu
atklāti balsojot ar 12 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piešķirt Siguldas novada domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam ikgadējo
atvaļinājumu no 2009.gada 24.augusta līdz 30.augustam.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 18.10.

Nākošā kārtējā domes sēde 2009.gada 2.septembrī plkst.16.00.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

S.Marhele

