Novada domes sēdes protokols
2009.gada 16.septembrī

Siguldā

Nr.22

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Par Allažu pagasta bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
Par aizņēmumu pamatsummas atlikto maksājumu.
Par līdzdalību Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes veidošanā.
Par Siguldas novada domes stipendijām.
Par izmaiņām Siguldas novada bibliotēku maksas pakalpojumu tarifā.
Par projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Nurmižu ielā 31,
Siguldā” finansējumu.
7. Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas pārņemšanu pašvaldības
īpašumā.
8. Par dzīvokļu īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
9. Par iesniegumu.
10. Par lēmuma atcelšanu.
11. Par adreses maiņu.
12. Par izmaiņām Siguldas mūzikas skolas maksas pakalpojumos.
13. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
14. Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā.
15. Par sociālo pakalpojumu apmaksu.
16. Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
17. Par zemesgabalu [adrese], [adrese] un [adrese], detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevuma
apstiprināšanu.
18. Par zemesgabalu [adrese], [adrese] un [adrese], detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevuma
apstiprināšanu.
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
20. Par pašvaldības dzīvokļu siltumenerģijas piegādes parādu segšanu.
21. Par automašīnas norakstīšanu.
22. Par uzņēmuma SIA „Siguldas mājas” pašvaldības kapitāla daļu turētāja
pārstāvi.
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no „Fasa”, SIA par īpašumu ēka Rūdolfa Blaumaņa iela 2M.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no M.P.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus sēdes darba
kārtībā iekļaut 2 papildjautājumus „Par atbrīvošanu no amata” un „Par nekustamā īpašuma
nomu pašvaldības kapitālsabiedrībai „Rīgas rajona slimnīca””
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis,
V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:

sēdes darba kārtībā iekļaut 2 papildjautājumus:
25. Par atbrīvošanu no amata.
26. Par nekustamā īpašuma nomu pašvaldības kapitālsabiedrībai „Rīgas rajona
slimnīca”.
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,
G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners.
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore I.Zīle, Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere, Galvenā grāmatvede D.Spriņķe,
Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja D.Indzere, Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte,
Izglītības pārvaldes vadītāja S.Ķirule, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
D.Kondratenko, Nekustamā īpašumu nodokļu administratore A.Picka, Galvenā arhitekte
M.Geidāne, Teritorijas plānotāja I.Urtāne, Tūrisma pārvaldes vadītāja G.Zaķīte, Jurists
A.Vecvanags, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas prieksšēdētāja D.Liepiņa, Dzīvokļu
komisijas priekšsēdētāja M.Laiva, Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone, Ekonomiste
A.Strautmane
Preses pārstāvji:
Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”)
Protokolē: Kancelejas vadītāja S.Marhele
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.05

1.§
Par Allažu pagasta bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un saskaņā
ar Siguldas novada domes Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada 2.septembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.21, p.6) atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis,
A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Apstiprināt Allažu pagasta bibliotēkas nolikumu.
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2.§
Par aizņēmumu pamatsummas atlikto maksājumu
Galvenā grāmatvede D.Spriņķe
Izskatījusi Siguldas novada domes Finanšu komitejas 2009.gada 16.septembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.18§6) par Siguldas novada domes ilgtermiņa aizņēmumu 2009.gada
pamatsummu atlikto maksājumu, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina,
J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
Lūgt LR Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomi izskatīt jautājumu par 2009.gada decembra pamatsummas 207 640
LVL apmērā atlikto maksājumu. Minēto summu sadalīt proporcionāli katra aizņēmuma
atmaksas grafikam sākot ar 2010.gada otro ceturksni.
Aizdevuma
Līguma Nr.

Datums

P-89/2000

10.07.2000.

P-19/2001

07.05..2001.

P-140/2001
P-87/2002
P-193/2003

14.12.2001.
25.07.2002.
17.09.2003.

P-141/2004
P-164/2004

06.10.2004.
22.10.2004.

P-196/2004

01.12.2004.

P-121/2005

13.07.2005.

P-202/2005

04.11.2005.

P-37/2006
P-39/2006

09.03.2006.
09.03.2006.

P-40/2006

09.03.2006.

P-149/2006
P-148/2006

19.06.2006.
19.06.2006.

P-147/2006
P-53/2007

19.06.2006.
29.03.2007.

P-72/2007

17.03.2008.

P-356/2007

23.10.2007.

P-41/2008
P-40/2008
P-39/2008
P-38/2008
P-37/2008

19.03.2008.
19.03.2008.
19.03.2008.
19.03.2008.
19.03.2008.

Mērķis

2009.12.
maksājamā
summa
LVL

Mākslu skolas un sporta objektu
sakārtošanai
Siguldas 1.pamatskolas sporta zāles
celtniecībai
Ūdensapgādes projekta realizācijai
Ielu asfalta seguma atjaunošanai
PBU „Siguldas siltums” pamatkapitāla
palielināšanai
Gājēju celiņu remontam
Siguldas 2.psk.internāta ēkas
rekonstrukcijas darbiem
Siguldas 2.psk.internāta ēkas
rekonstrukcijas darbiem
Siguldas 2.psk.internāta ēkas
rekonstrukcijas darbiem
Siguldas 2.psk.internāta ēkas
rekonstrukcijas darbiem
Serpentīna ceļa rekonstrukcija
Saltavota un Kr.Barona ielu
rekonstrukcija
Nītaures ielas, dzelzceļa pārvada
rekonstrukcija
PII teritorijas labiekārtošana
Siguldas novada ceļu un ielu
rekonstrukcija
Jūdažu SC būvniecība
Ūdenssaimniecības attīstība
austrumlatvijas upju baseinos Es projekts
Siguldas PII teritorijas labiekārtošana
Kapličas būvniecība, SN ielu, ceļu, ietvju
remontam, Svētku laukuma būvniecībai
ERAF proj. Atkritumu izgāztuves
„Silzemnieki” rekultivācijai
Siguldas 3.pamatskolas jumta remonts
SN ielu un ceļu remontam
Kapličas būvniecībai
Pilsdrupu estrādes būvniecībai
ERAF proj. Dārza ielas rekonstrukcijai

10000
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10000
2600
5000
5000
5000
2550
2500
4000
5000
6800
10400
9300
2635
4000
1050
6000
34560
4790
4200
23300
9400
6055
24000

P-36/2008
KOPĀ

19.03.2008.

Jūdažu SC būvniecībai

9500
207640

3.§
Par līdzdalību Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes veidošanā
Izglītības pārvaldes vadītāja S.Ķirule
Debatēs piedalās V.Bērziņš, L.Sausiņa, U.Mitrevics
Izvērtējusi Siguldas novada domes Izglītības pārvaldes S.Ķirules ziņojumu par līdzdalību
Pierīgas reģiona pašvaldības iestādes “Izglītības, kultūras un sporta pārvalde” izveidošanā,
pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 6.pantu Izglītības likuma 17.pantu, 18.pantu, kā arī
likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, kā arī Izglītības un kultūras komitejas 02.09.2009.sēdes
prot. Nr.21., 3.punkts), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis,
A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Piedalīties Pierīgas reģiona pašvaldības iestādes „Izglītības, kultūras un sporta pārvalde”
izveidē.
2. Izglītības pārvaldes vadītājai S.Ķirulei līdz 23.09.20009. apkopot un iesniegt Rīgas rajona
administrācijas Izglītības un kultūras pārvaldes priekšniekam O.Lejniekam Izglītības
pārvaldes, Kultūras pārvaldes, un Sporta pārvaldes vadītāju iesniegtos priekšlikumus
labojumiem Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma projektā,
uzraudzības komisijas nolikuma projektā, kā arī plānotā finansējuma projektā.
4.§
Par Siguldas novada domes stipendijām
Izglītības pārvaldes vadītāja S.Ķirule
G.Zvejnieks nepiedalās balsojumā
Pamatojoties uz Siguldas novada domes stipendiju nolikuma (apstiprināts 2008.gada
27.augustā, protokols Nr.17) 1.3. punktu, kā arī 27.08.2009. Siguldas novada domes izglītības
un kultūras komitejas sēdes lēmumu (Nr.20.,6.p.), Siguldas novada domes Finanšu komitejas
sēdes lēmumu, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis,
V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. 2009./2010.mācību gadā jaunu stipendiju konkursu neizsludināt.
2. 2009./2010.m.g. slēgt līgumus ar līdzšinējiem stipendiātiem: - L.I., K.A., S.Ņ.
5.§
Par izmaiņām Siguldas novada bibliotēku maksas pakalpojumu tarifā
Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Sakarā ar bibliotēku sniegto pakalpojumu palielināšanos un saskaņā ar Siguldas novada
domes Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada 2.septembra sēdes atzinumu (Prot.Nr.21, p.8),
atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš,
A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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Izdarīt grozījumus Siguldas novadu bibliotēku lietošanas noteikumu 2.pielikumā izsakot to
sekojošā redakcijā:
1.Paaugstināt pakalpojuma cenu:
• Izdruka
(melnbaltā A4 formāts)
ar attēlu (A4 formāts)
(krāsainā A4 formāts)
krāsaina ar attēlu

Ls.0.10/lpp
Ls.0.20/lpp
Ls.0.20/lpp
Ls.0.30 - Ls.1.20/lpp

•

Kopēšanas pakalpojumi:
A4 formāts no abām pusēm
A3 formāts no abām pusēmpar katru attēlu(10x15)

•

Dokumenta sastādīšana, pārrakstīšana Ls.1.00- Ls.1.20/lpp
un izdruka (A4 formāts)
Ls.0.10/lpp
Nozaudētās lasītāju kartes atjaunošana Ls.0.30

•

Ls. 0.10/lpp
Ls. 0.15/lpp
Ls.0.20/lpp
Ls. 0.30/lpp
Ls. 0.20/lpp

2. Iekļaut maksas tarifā:
• Maksas abonements (tikai Siguldas pilsētas bibliotēkā):
Nakts, svētku un izejamo dienu
(jaunākie žurnāli, vārdnīcas, enciklopēdijas - diennaktī)
(par katru iespiedvienību) - Ls.0.20
• Atgādinājumi kavētājiem:
telefonisks atgādinājumssaruna fiksētajā tīklā - Ls.0.20
mobilā saruna
- Ls.0.30
6.§
Par projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība
Nurmižu ielā 31, Siguldā” finansējumu
Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Saskaņā ar darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centros" projekta konkursu un pamatojoties uz likuma Par
pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu „...pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs..”, 14.panta pirmās daļas
1.punktu: „...veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus,
kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās”, 21.panta pirmās daļas
19.punktu, „tikai dome var noteikt kārtību, kādā notiek aizdevumu, aizņēmumu un citu
ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā” un Siguldas novada domes Attīstības un
Tūrisma komitejas 2009.gada 26.augusta atzinuma (prot. Nr.5,3.punkts), kā arī Finanšu
komitejas 2009.gada 16.septembra atzinumu (prot.Nr.18§13), atklāti balsojot, ar 15 balsīm
par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers,
U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt piedalīšanos darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība
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nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" projektu konkursā ar projektu
„Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Nurmižu ielā 31, Siguldā”.
2. Projekta kopējās izmaksas ir 897 586 LVL, tai skaitā Siguldas novada domes
izmaksas ir 134 639 LVL (15%). Plānotais finansiālais atbalsts no Eiropas Reģionālā
attīstības fonda pēc projekta apstiprināšanas ir 762 947 LVL (85%). Plānotais avansa
maksājums ir 152 589 LVL.
3. Projekta priekšfinansējumam paredzēt aizņēmumu no Valsts kases 744997 LVL
apmērā.
7.§
Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja D.Liepiņa
Siguldas novada dome saņēmusi Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas 2009.gada
24.augusta vēstuli Nr.413-4-8876 ar informāciju, ka saskaņā ar Allažu pagasta padomes
2009.gada 23.aprīļa sēdes lēmumu „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu
pašvaldības īpašumā” (protokols Nr.62,3.§), Allažu pagasta padome piekrita pārņemt
pašvaldības īpašumā valsts dzīvojamās mājas „Mežciems”, Allažu pagastā, neprivatizēto daļu
– dzīvokļus Nr.[..], Nr.[..], Nr.[..] un Nr.[..] un valsts dzīvojamās mājas Zaļkalna ielā 11,
Allaži, Allažu pagastā, neprivatizēto daļu – dzīvokļus Nr.[..], Nr.[..], Nr.[..], Nr.[..], Nr.[..] un
Nr.[..].
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas
noteikumu 21.punktu un uz minēto Allažu pagasta padomes lēmumu, Ekonomikas ministrija
gatavo Ministra kabineta rīkojuma projektu „par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas
nodošanu pašvaldību īpašumā, kurā iekļautas augstākminētās valsts dzīvojamo māju
neprivatizētās daļas.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju”
pārejas noteikumu 21.punktu, Allažu pagasta padomes 2009.gada 23.aprīļa sēdes lēmumu
„Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” (protokols
Nr.62, 3.§), Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2009.gada 27.augusta lēmumu
(protokols Nr.2, p.3), Attīstības un tūrisma komitejas 2009.gada 9.septembra lēmumu
(protokols Nr.6, p.17), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis,
A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Piekrist pārņemt valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu:
- dzīvojamās mājas „Mežciems”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, dzīvokļus Nr.[..],
Nr.[..], Nr.[..] un Nr.[..];
- dzīvojamās mājas Zaļkalna ielā 11, Allaži, Allažu pagastā, Siguldas novadā, dzīvokļus
Nr.[..], Nr.[..], Nr.[..], Nr.[..], Nr.[..] un Nr.[..].
8.§
Par dzīvokļu īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja D.Liepiņa
Sakarā ar to, ka neprivatizēto dzīvokļu īrnieki saskaņā ar likuma „Par valsts un
pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 34.pantā noteiktajā termiņā nepieteicās dzīvokļu
privatizācijai, dzīvokļi ir ierakstāmi zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, šādās Siguldas
novada domei piekrītošos nekustamos īpašumus:
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1. Dzīvojamā māja un zemes gabals ar kadastra numuru 8015 002 2812, Krišjāņa
Barona iela 4, Siguldas pilsēta, Rīgas rajons, reģistrēta Rīgas rajona zemesgrāmatu
nodaļā, nodalījuma Nr.882.
2. Dzīvojamā māja un zemes gabals ar kadastra numuru 8015 003 2335, Pulkveža
Brieža iela 80, Siguldas pilsēta, Rīgas rajons, reģistrēta Rīgas rajona zemesgrāmatu
nodaļā, nodalījuma Nr.1206.
3. Dzīvojamā māja ar kadastra numuru 8015 003 0701 005, Pulkveža Brieža iela 97,
Siguldas pilsēta, Rīgas rajons, kura saistīta ar zemesgabalu Vildogas ceļš 1, ar kadastra
Nr.8015 003 0701, reģistrēta Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.1184.
4. Dzīvojamā māja ar kadastra numuru 8015 503 0727, Pulkveža Brieža iela 99,
Siguldas pilsēta, Rīgas rajons, kura saistīta ar zemes gabalu Vildogas ceļš 1, ar kadastra
Nr.8015 003 0701, reģistrēta Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.1186.
5. Dzīvojamā māja ar kadastra numuru 8015 003 0802 008; Pulkveža Brieža iela 117,
Siguldas pilsēta, Rīgas rajons, kura saistīta ar zemesgabalu „Āres”, ar kadastra Nr. 8015
003 0802, reģistrēta Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.1000 0000 6070.
6. Dzīvojamā māja ar kadastra numuru 8015 502 4503 Senču iela 3, Siguldas pilsēta,
Rīgas rajons, kura saistīta ar zemes gabalu Senču iela 3, ar kadastra Nr.8015 002 4515,
reģistrēta Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.1000 0006 9872.
7. Dzīvojamā māja ar kadastra numuru 8015 003 0102 002; Stacijas iela 14/2, Siguldas
pilsēta, Rīgas rajons, kura saistīta ar zemesgabalu Stacijas iela 14/1, ar kadastra Nr.8015
003 0102, reģistrēta Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.1000 0004 3697.
8. Dzīvojamā māja un zemes gabals ar kadastra numuru 8015 002 3062, Lakstīgalas
iela 11E, Siguldas pilsēta, Rīgas rajons, reģistrēta Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā,
nodalījuma Nr.1000 0015 8090.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju”
34.pantu, „Zemesgrāmatu likumu” 5.pantu un 33.pantu un 57.pantu, Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2009.gada 27.augusta lēmumu (protokols Nr.2, p.2), Attīstības un
tūrisma komitejas 2009.gada 9.septembra lēmumu (protokols Nr.6, p.16), atklāti balsojot, ar
15 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners,
J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Pārņemt pašvaldības īpašumā šādus dzīvokļu īpašumus:
1. dzīvokli Nr.[..] un dzīvojamās mājas un zemesgabala Krišjāņa Barona ielā 4,
Siguldā, Siguldas novadā, 544/21383 domājamās daļas;
2. dzīvokli Nr.[..] un dzīvojamās mājas un zemesgabala Krišjāņa Barona ielā 4,
Siguldā, Siguldas novadā 468/21383 domājamās daļas;
3. dzīvokli Nr.[..] un dzīvojamās mājas, zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 80,
Siguldā, Siguldas novadā 6435/363084 domājamās daļas;
4. dzīvokli Nr.[..] un dzīvojamās mājas Pulkveža Brieža ielā 97, Siguldā, Siguldas
novadā 4151/53114 domājamās daļas;
5. dzīvokli Nr.[..] un dzīvojamās mājas Pulkveža Brieža ielā 99, Siguldā, Siguldas
novadā 3662/37253 domājamās daļas;
6. dzīvokli Nr.[..] un dzīvojamās mājas Pulkveža Brieža ielā 117, Siguldā, Siguldas
novadā 383/5649 domājamās daļas;
7. dzīvokli Nr.[..] un dzīvojamās mājas Senču ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā
518/4011 domājamās daļas;
8. dzīvokli Nr.[..] un dzīvojamās mājas Stacijas ielā 14/2, Siguldā, Siguldas novadā
606/1730 domājamās daļas;
9. dzīvokli Nr.[..] un dzīvojamās mājas Stacijas ielā 14/2, Siguldā, Siguldas novadā
184/1730 domājamās daļas;
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10. dzīvokli Nr.[..] un dzīvojamās mājas Stacijas ielā 14/2, Siguldā, Siguldas novadā
135/1730 domājamās daļas;
11. dzīvokli Nr.[..] un dzīvojamās mājas, zemesgabala Lakstīgalas iela 11E, Siguldā,
Siguldas novadā 3260/16260 domājamās daļas.
2. Nostiprināt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
9.§
Par iesniegumu
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
Izskatot valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi”, Reģ.Nr.40003344207,
juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, (turpmāk VAS), 2009.gada 3.septembra iesniegumu par
nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu valstij piekrītošai
zemei ar kadastra apzīmējumiem 8094 003 0320, 8094 004 0622 un 8015 003 1728, dome
konstatē:
Ar Siguldas pilsētas domes 1998.gada 30.septembra lēmumu „Par Siguldas pilsētas
ielu un māju nosaukumu apstiprināšanu” (Nr.138, protokols Nr. 18, p.2), Siguldas pilsētas
dome ir apstiprinājusi valsts autoceļa Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) posmam
ielas nosaukumu-Vidzemes šoseja;
27.08.2002. MK noteikumu „Adresācijas noteikumi” 6.1.punkts - administratīvajā
teritorijā, teritoriālā dalījuma vienībā un apdzīvotajā vietā adresācijas vajadzībām izmanto
šādus adreses elementus: pilsētā - ielu nosaukumus, zemesgabalu vai ēku numurus vai
nosaukumus un telpu grupu numurus; 12.punkts - pagastu, pilsētu lauku teritoriju, novadu
pagastu un novadu pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, zemesgabalam
vai ēkai piešķir nosaukumu;
20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 2.punkts - nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis (turpmāk - lietošanas mērķis) ir noteiktā zemes un būvju pašreizējā
izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana; 3.punkts - visām nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk - kadastra informācijas sistēma) reģistrētajām
zemes vienībām un zemes vienības daļām nosaka lietošanas mērķi; 23.2.punkts - teritorijā,
kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas
plānojums, lietošanas mērķi nosaka atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā
norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
Iesniegums izskatīts Siguldas novada domes Attīstības un kultūras komitejas 2009.gada
9.augusta sēdē un akceptēts (protokols Nr.6);
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 27.08.2002. MK noteikumu „Adresācijas
noteikumi” 6.1. un 12.punktu, 20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība" 2., 3. un 23.2. punktu, Siguldas pilsētas domes 1998.gada 30.septembra lēmumu „Par
Siguldas pilsētas ielu un māju nosaukumu apstiprināšanu” (Nr.138, protokols Nr. 18, p.2),
Siguldas novada domes Attīstības un kultūras komitejas 2009.gada 9.augusta lēmumu
(protokols Nr. 6), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis,
A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 8094 003 0320, kas sastāv no divām zemes
vienībām (kad.apz.8094 003 0320 un 8094 004 0622) ar kopējo platību 42,07 ha, piešķirt
nosaukumu „Autoceļš A2”, Siguldas pagasts, Siguldas novads. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
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2. Nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 8015 003 1728, platība 12,7 ha, piešķirt
nosaukumu „Autoceļš A2”, Sigulda, Siguldas novads un saglabāt adresi Vidzemes šoseja,
Sigulda, Siguldas novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona
Administratīvajā tiesā.
10.§
Par lēmuma atcelšanu
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
Izskatot, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SVAP”, juridiskā adrese [adrese],
(turpmāk SIA „SVAP”) 2009.gada 1.septembra iesniegumu par Siguldas novada domes
2007.gada 19.decembra lēmuma atcelšanu, dome konstatē:
1) Ar Siguldas novada domes 2006.gada 5.jūlija lēmumu Par nekustamo īpašumu
sadalīšanu un adreses piešķiršanu, protokols Nr. 14, §8, apstiprināts zemes ierīcības projekts
nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanai un piešķirtas adreses atdalītajām zemes vienībām;
2) Ņemot vērā SIA „SVAP” 2007.gada 23.oktobra iesniegumu par adreses precizēšanu
tai piederošai ēkai, Siguldas novada dome uzskatīja, ka ir iespējams izdarīt grozījumus
2006.gada 5.jūlija lēmuma „Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses piešķiršanu” daļā,
lai saglabātu SIA „SVAP” juridisko adresi tai piederošai ēkai ([adrese]);
3) Lēmums tika nosūtīts zemes īpašniecei R.O. un SIA „SVAP”;
4) Zemes īpašniece R.O. nostiprinājusi Rīgas rajona zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz
atdalīto zemes gabalu ar adresi – [adrese] (uz kura atrodas SIA SVAP piederošās ēkas),
neņemot vērā Siguldas novada dome 2007.gada 19.decembra lēmumu (protokols Nr. 25, §16),
2009.gada 19.maija lēmums, tiesnese S.Z.;
5) SIA „SVAP” ir piekritis ēkas adreses maiņai no [adrese], uz [adrese] un lūdz atcelt
Siguldas novada dome 2007.gada 19.decembra lēmumu Par lēmuma grozīšanu”, (protokols
Nr. 25, §16, p.1);
6) Iesniegums izskatīts un akceptēts Siguldas novada domes Attīstības un kultūras
komitejas 2009. gada 9.augusta sēdē (protokols Nr.6);
27.08.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 8.2.punkts
nosaka, ka pašvaldība piešķir zemes gabaliem un ēkām adreses, 10.punkts - pilsētās un ciemu
teritorijās, kur ir ielas, zemesgabaliem un ēkām piešķir numurus ar piesaisti ielas
nosaukumam;
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 25.10.2001. Administratīvā procesa
likuma 85.panta otrās daļas 1.punktu un 27.08.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.384
„Adresācijas noteikumi” 8.2.punktu, 10.punktu un Siguldas novada domes Attīstības un
kultūras komitejas 2009.gada 9.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.6); atklāti balsojot, ar
15 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners,
J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atcelt Siguldas novada domes 2007.gada 19.decembra lēmumu „Par lēmuma
grozīšanu”(protokols Nr. 25, §16, p.1).
2. Apstiprināt SIA „SVAP” piederošai ēkai, kadastra apzīmējums [..] (atrodas uz
zemes ar kadastra numuru [..] un [..]) adresi [adrese].
Šo lēmumu viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā
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11.§
Par adreses maiņu
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
Izskatot Siguldas pilsētas zemes komisijas priekšsēdētājas Guntas Mūrmanes
2009.gada 7.septembra iesniegumu, par adreses piešķiršanu Skolēnu jaunrades centra ēkai, ar
kadastra apzīmējumu 8015 002 3204 001, dome konstatē:
1) Siguldas novada domes bilancē (pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr.721001) reģistrēta
ēka - Bērnu jaunatnes centrs, adrese - Oskara Kalpaka iela 11, Sigulda, kadastra
Nr.8015 002 3204 001.
2) Šo ēku ar adresi - Oskara Kalpaka iela 9, Sigulda (1995.gada 14.marta nodošanas
akts), Siguldas pilsētas dome pārņēmusi īpašumā no Rīgas rajona padomes;
3) Ēka atrodas uz V.R. piederošas zemes, ar adresi - [adrese]. Starp V.R. un Siguldas
novada domi noslēgts zemes nomas līgums;
4) Valsts zemes dienesta Adresācijas biroja rīcībā nav lēmuma par adreses piešķiršanu
šai ēkai;
5) Iesniegums izskatīts Siguldas novada domes Attīstības un kultūras komitejas
2009.gada 9.augusta sēdē un akceptēts (protokols Nr.6);
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, 10.punkts nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas,
zemesgabaliem un ēkām piešķir numurus ar piesaisti ielas nosaukumam, savukārt 5.1.punkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 27.08.2002. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 8.2., 9., 10. un 5.1 punktu un Siguldas novada
domes Attīstības un kultūras komitejas 2009.gada 9.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.6),
atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis,
V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Mainīt Siguldas novada domei piederošai ēkai, kadastra numurs 8015 002 3402 001,
adresi no Oskara Kalpaka iela 9, Sigulda, Siguldas novads, uz Oskara Kalpaka iela 11,
Sigulda, Siguldas novads.
12.§
Par izmaiņām Siguldas mūzikas skolas maksas pakalpojumos
Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
G.Zvejnieks nepiedalās balsojumā
Saskaņā ar Siguldas novada domes Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada
16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.22§7) un Finanšu komitejas 2009.gada 16.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.18§7) atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Strautmanis,
A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Izdarīt izmaiņas Siguldas novada domes 2007.gada 28.februāra sēdes Nr.6, lēmumā §4
un apstiprināt nomas maksu par mūzikas instrumentu 2,5 LVL mēnesī.
13.§
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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, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers,
U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu Līvu iela 5, Allaži, Allažu
pagasts, Siguldas novads (kadastra Nr. 8042 004 0340), 0,3034 ha platībā.
Pircējs: O.A., p.k.[..].
Pirkuma cena: 1000,00 (viens tūkstotis latu) LVL.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās brīža.
14.§
Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja M.Laiva
Siguldas novada dome ir izskatījusi A.G., deklarētās dzīvesvietas adrese – [adrese],
iesniegumu par uzņemšanu dzīvokļu uzskaites rindā, dome konstatē:
1.

2.
3.
4.

A.G., personas kods [..], un viņas ģimenes locekļu G.G., personas kods [..], S.H.,
personas kods [..], R.H., personas kods [..], E.H. personas kods [..], pēc Siguldas
novada domes 2009.gada 18.jūnija izdotās izziņas Nr.5.4./1752, deklarētā
dzīvesvieta ir [adrese].
Pamatojoties uz 1984.gada 31.maijā noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu
ģimene īrē minēto dzīvokli.
Dzīvojamai mājai [adrese] pamatojoties uz Rīgas rajona Siguldas pilsētas zemes
un denacionalizācijas komisijas 1997.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.1 ir piešķirts
denacionalizētās mājas statuss.
Saskaņā ar Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes 2009.gada
30.jūnijā izdoto izziņu Nr.6.8.1./371 A.G. ģimenei ir piešķirts maznodrošinātās
ģimenes statuss.

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz Siguldas novada domes 2004.gada
14.jūlija saistošiem noteikumiem Nr.7 „Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība
dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība”
(protokols Nr. 14 §4) 3.2. un 3.2.1.2. punktiem: „Maznodrošinātās personas, ar kurām kopā
dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādībā esoša persona,
maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona vai
maznodrošināta persona, kura ir darba nespējīga invaliditātes dēļ.” un Siguldas novada domes
dzīvokļu komisijas 2009.gada 3.augusta sēdes protokolu Nr.8, Sociālās komitejas 2009.gada
12.augusta atzinumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina,
J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
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Reģistrēt palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai pirmajā nodrošinājuma grupā
A.G., personas kods [..], ar kārtas Nr.52.
Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
15.§
Par sociālo pakalpojumu apmaksu
Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja D.Indzere
Izskatījusi Sociālās palīdzības komitejas atbalstītu iedzīvotāja iesniegumu ar lūgumu
ievietot ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un apmaksāt sociālo pakalpojumu, pamatojoties
uz likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 4.panta otro daļu, 8.panta
ceturto daļu, 9.panta pirmo un ceturto daļu; Siguldas novada domes 2007.gada 9.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā”
(prot.Nr.10, §7) 2.7.4.; 4.3. punktiem, un Sociālās palīdzības komitejas 2009.gada 26.augusta
sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis,
A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Ievietot vienu personu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un apmaksāt pakalpojuma
maksu 100% apmērā, par uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, saskaņā ar
noslēgto līgumu.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā Nr.1.
Pamatojoties uz likuma “Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, pielikums ir konfidenciāls.
16.§
Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja D.Liepiņa
Siguldas novada dome ir izskatījusi A.Š. 2009.gada 10.augusta iesniegumu ar lūgumu
anulēt ziņas par K.L. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Izvērtējot Siguldas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākļus un, pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12.panta pirmās
daļas 1.punktu, 11.02.2003. MK noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina,
J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
Anulēt ziņas par K.L. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapas.
17.§
Par zemesgabalu [adrese], [adrese] un [adrese] detālplānojuma izstrādes uzsākšanu,
detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Teritorijas plānotāja I.Urtāne
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Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta piekto daļu, 19.10.2004. MK
noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 58. un 59.punktu,
31.05.2005. MK noteikumu Nr.367 „Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un
detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību” 4.punktu, kā arī saskaņā ar 2009.gada
2.septembra Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par Siguldas novada teritorijas
plānojumu”, kas sastāv no „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2008. - 2020.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (Prot.Nr. 20.,§2), ņemot vērā
zemesgabala [adrese], īpašnieku U.S., J.D. un SIA „E Lats” valdes locekļa U.S., zemes
gabalu [adrese] un [adrese] īpašnieka D.G. 2009.gada 24.augusta iesniegumus, atklāti
balsojot, ar 15 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš,
A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Uzsākt zemesgabalu [adrese] (Kad.Nr.[..]), [adrese] (Kad.Nr.[..]), [adrese]
(Kad.Nr.[..]) [..], Siguldas novads detālplānojuma izstrādi. Detālplānojuma
ierosinātāji – SIA „E Lats”, U.S., J.D. un D.G.
2. Apstiprināt par lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma izstrādes vadītāju
teritorijas plānotāju Ilzi Urtāni.
3. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma teritorijas robežu un darba
uzdevumu.
4. Noslēgt trīspusēju līgumu starp ierosinātāju, pašvaldību un izstrādātāju par
lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma izstrādi un finansēšanu saskaņā ar
pievienoto līguma projektu.
18.§
Par zemesgabalu [adrese], [adrese] un [adrese], detālplānojuma izstrādes uzsākšanu,
detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Teritorijas plānotāja I.Urtāne
Pamatojoties uz 22.05.2002.Teritorijas plānošanas likuma 6.panta piekto daļu, MK
19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 58.un
59.punktu, 31.05.2005. MK noteikumu Nr.367 „Noteikumi par detālplānojuma izstrādes
līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību” 4.punktu, kā arī saskaņā ar
2009.gada 2.septembra Siguldas novada domes Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12
„Par Siguldas novada teritorijas plānojumu”, kas sastāv no „Siguldas novada teritorijas
plānojuma 2008. - 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” (prot. Nr. 20.,§2), ņemot vērā zemesgabalu [adrese], [adrese] un [adrese]
īpašnieka J.B. pilnvarotās personas V.V.-V. 2009.gada 11.augusta iesniegumu, atklāti
balsojot, ar 15 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš,
A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Uzsākt zemesgabalu [adrese] (Kad.Nr.[..]), [adrese] (Kad.Nr.[..]) un [adrese]
(Kad.Nr.[..]), [..] Siguldas novads detālplānojuma izstrādi. Detālplānojuma
ierosinātājs – V.V.-V.
2. Apstiprināt par lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma izstrādes vadītāju
teritorijas plānotāju Ilzi Urtāni.
3. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma teritorijas robežu un darba
uzdevumu.
4. Noslēgt trīspusēju līgumu starp ierosinātāju, pašvaldību un izstrādātāju par
lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma izstrādi un finansēšanu saskaņā ar
pievienoto līguma projektu.
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19.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
Teritorijas plānotāja I.Urtāne
1. Izskatot A.G.B. un A.Ē.H. pilnvarotās personas V.K., dzīvo [adrese], 2009.gada
12.augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma, ar adresi – [adrese] (kad.Nr.[..])
sadalīšanu, dome konstatē:
1) Nekustamais īpašums [adrese], pieder A.G.B. un A.Ē.H., saskaņā ar Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.670 datiem. Īpašums sastāv no zemes gabala ar
kadastra numuru [..], platība - 7494 m2.
2) Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, zemes ierīcības
projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai.
3) Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 7.pantu zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, savukārt šī likuma 9.panta pirmā daļa
nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā tām teritorijām, kurām normatīvie akti
būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai
vietējās pašvaldības lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi.
4) Saskaņā ar 11.12.2007. MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.1.5.punktu pašvaldība var noteikt projekta izstrādei nepieciešamos
papildu nosacījumus.
5) Īpašnieku pilnvarotās personas iesniegtais zemes gabala sadalīšanas priekšlikums
atbilst Siguldas novada 2009.gada 2.septembra saistošo noteikumu Nr.12 „Par
Siguldas novada teritorijas plānojumu”, III daļas „Siguldas novada teritorijas
plānojuma 2008. - 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” (prot. Nr. 20., §2), 4.3.2.1. nodaļas 371.7.1.punktā noteiktām prasībām.
6) Iesniegums izskatīts un akceptēts Siguldas novada būvvaldes 2009.gada 19.augusta
būvvaldes sēdē (prot. Nr.34., 11.§).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas
3.punktu un šī likuma 7., 9.panta pirmo dalu un 11.12.2007. MK noteikumu Nr.867 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumu” 11.1.5.punktu, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers,
U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese], (Kad.Nr.[..])
sadalīšanai.
2. Nekustamā īpašuma īpašniekam izsniegt Darba uzdevumu ar papildu
nosacījumiem Siguldas novada būvvaldē.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
2. Izskatot G.L., dzīvo [adrese] 2009.gada 18.augusta iesniegumu par robežu pārkārtošanu
starp nekustamajiem īpašumiem [adrese] (Kad.Nr.[..]) un [adrese] (Kad.Nr.[..]), dome
konstatē:
1) Nekustamais īpašums [adrese], pieder G.L., Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.100000406171. Īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu [..], platība - 0,0949 ha. Nekustamais īpašums [adrese], pieder G.L.,
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2)
3)

4)
5)

6)

Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1556. Īpašums sastāv no zemes gabala
ar kadastra numuru [..], platība - 0.159 ha, un dzīvojamās ēkas un trīs palīgceltnēm.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes gabalu robežu pārkārtošanai.
Saskaņā Zemes ierīcības likuma 7.pantu zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, savukārt šī likuma 9.panta pirmā daļa
nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā tām teritorijām, kurām normatīvie akti
būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai
vietējās pašvaldības lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi.
Saskaņā ar 11.12.2007. MK noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.1.5.punktu pašvaldība var noteikt projekta izstrādei nepieciešamos
papildu nosacījumus.
Īpašnieka iesniegtais zemes gabalu robežu pārkārtošanas priekšlikums atbilst
2009.gada 2.septembra Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par Siguldas
novada teritorijas plānojumu”, III daļas „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2008. 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
(prot.Nr.20.,§2), 4.3.1.2. nodaļas 369.punktā noteiktām prasībām.
Iesniegums izskatīts un akceptēts Siguldas novada būvvaldes 2009.gada 19.augusta
būvvaldes sēdē (prot. Nr.34., 4.§).

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas
1.punktu un šī likuma 7., 9.panta pirmo daļu un 11.12.2007. MK noteikumu Nr.867 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punkta 11.1.5.apakšpunktu punktu, atklāti balsojot,
ar 15 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners,
J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu – [adrese]
(Kad.Nr.[..]) un [adrese] (Kad.Nr.[..]) Siguldas pilsētā robežu pārkārtošanai.
2. Nekustamā īpašuma īpašniekam izsniegt Darba uzdevumu ar papildu
nosacījumiem Siguldas novada būvvaldē.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
20.§
Par pašvaldības dzīvokļu siltumenerģijas piegādes parādu segšanu
Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi SIA „Wesemann – Sigulda” 2009.gada 21.augusta iesniegumu Nr.247 „Par
patērētās siltumenerģijas parādu” dome konstatē:
1. Pašvaldības dzīvoklī [adrese], uz īres līguma pamata, bija izmitināts H.V., personas
kods [..], kam tika piešķirts maznodrošinātās personas statuss.
[..] H.V. miris. Miršana reģistrēta [..] Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā ar
ierakstu nodalījumā ar Nr.164., izdota miršanas apliecība [..].
Laika periodā no 2008.gada oktobra līdz 2009.gada aprīlim pašvaldībai piederošā
dzīvokļa īpašumā izveidojās parāds par piegādāto siltumenerģiju 448.32 LVL
apmērā.
2. V.F. viņai piederošu dzīvokļa īpašumu [adrese] ar 2009.gada 4.jūnija noslēgto
Dāvinājuma līgumu, kas reģistrēts Rīgas apgabaltiesas Zvērinātas notāres L.K.
prakses vietā Pils ielā 8, Siguldā iereģistrēts aktu un apliecinājuma reģistrā ar
Nr.1562 dzīvokļa īpašumu nodeva Siguldas novada domei.
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Līdz jauna īrnieka izmitināšanai dzīvokļa īpašumā ir izveidojies parāds par piegādāto
siltumenerģiju 2009.gada jūnijā un jūlijā 13.06 LVL apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz likuma „Par dzīvokļa īpašumu”,
12.pantu, saskaņā ar Finanšu komitejas 2009.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.17,§
14), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis,
V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piekrist apmaksāt izveidojušos parādus par piegādāto siltumenerģiju pašvaldībai
piederošajos dzīvokļos [adrese] un [adrese] par kopējo summu 461.38 LVL no pašvaldības
2009.gada budžetā 6214 struktūrvienībai paredzētajiem līdzekļiem.
21.§
Par automašīnas norakstīšanu
Ekonomiste A.Strautmane
D.Dukurs nepiedalās balsojumā
Izskatījusi Siguldas pilsētas kultūras nama direktores Daces Plešas iesniegumu par
automašīnas GAZ-3507, reģistrācijas Nr. DS-9797, ekspluatācijā no 1999.gada, norakstīšanu,
dome konstatē:
1. Saskaņā ar Siguldas novada domes grāmatvedības uzskaites datiem automašīna ir
pilnībā nolietota.
2. Izvērtējot SIA „JR – Lauks” sastādīto automašīnas defektu aktu un remonta
izmaksu tāmi, ir nelietderīgi veikt tās remontu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3. un 6.punktu un 15.11.2005. MK noteikumu Nr.867
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 20.punktu, saskaņā ar Siguldas
novada domes finanšu komitejas 2009.gada 2.septembra atzinumu (prot.Nr.17,§1), atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners,
J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Piekrist izslēgt no uzskaites un Siguldas novada domes bilances automašīnu GAZ–357
ar valsts reģistrācijas Nr. DS–9797 un noņemt no uzskaites Ceļu satiksmes drošības
direkcijā.
2. Automašīnu pārdot nododot metāllūžņos.
22.§
Par uzņēmuma SIA „Siguldas mājas” pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi
Ekonomiste A.Strautmane
D.Dukurs nepiedalās balsojumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 68.pantu, uz likuma „Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmās daļas 1.punktu un otro
daļu, 14.panta sesto daļu, 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Siguldas novada
pašvaldības nolikums” (prot.Nr.16,§1) 8.2.punktu un Siguldas novada domes Finanšu
komitejas 2009.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.18,§3), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (J.Borīte, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa,
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G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers,
U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Noteikt par kopuzņēmuma SIA „Siguldas Mājas” pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi
Siguldas novada domes Izpilddirektori Inesi Zīli.
23.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no „Fasa”, SIA par īpašumu ēka Rūdolfa Blaumaņa iela 2M
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore A.Picka
D.Dukurs nepiedalās balsojumā
Izskatīja nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par SIA „Fasa”,
Reģ.Nr.40003925644 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu ēku Rūdolfa
Blaumaņa iela 2M, Sigulda.
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 14 balsīm par (J.Borīte, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers,
U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piedzīt no SIA „Fasa”, Reģ.Nr.40003925644, juridiskā adrese Rūdolfa Blaumaņa
iela 2/12 nekustamā īpašuma nodokli 360.85 LVL, kavējuma naudu 44.02 LVL, kopā 404.87
LVL (četri simti četri lati, 87 santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvajā rajona tiesā.
24.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no M.P.
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore A.Picka
D.Dukurs nepiedalās balsojumā
Siguldas novada dome izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores
ziņojumu par M.P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu [adrese], kadastra Nr.[..].
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 pirmo daļu, Siguldas
novada dome, atklāti balsojot, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis,
A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Piedzīt no M.P. nekustamā īpašuma nodokli 57.71 LVL, kavējuma naudu 12.28
LVL, kopā 69.99 LVL (sešdesmit deviņi lati, 99 santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvajā rajona tiesā.
17

25.§
Par atbrīvošanu no amata
Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
D.Dukurs nepiedalās balsojumā
Sakarā ar skolu reorganizāciju, apvienojot Siguldas Mākslas skolu ar Siguldas Mūzikas
skolu, pamatojoties uz Siguldas novada domes 2009.gada 19.augusta sēdes lēmumu Nr.11
“Par Siguldas Mākslas skolas un Siguldas Mūzikas skolas reorganizāciju” (protokols Nr.19)
un pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu, kā arī pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(J.Borīte, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks,
E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
Izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Siguldas Mākslas skolas direktori Māru Ārenti
2009.gada 31.augustā.
26.§
Par nekustamā īpašuma nomu pašvaldības kapitālsabiedrībai „Rīgas rajona slimnīca”
Priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
D.Dukurs nepiedalās balsojumā
Lai nodrošināti likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto funkciju –
veselības pakalpojuma pieejamība iedzīvotājiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldības zemes nomu” 7.1., 7.2.un 40.punktu, 28.11.1995. MK noteikumiem Nr.365
"Kārtība, kādā aprēķināma nomas maksa par nedzīvojamo telpu izmantošanu ministriju un
citu valsts institūciju valdījumā esošajās ēkās" un Siguldas novada domes finanšu komitejas
atzinumu (prot.Nr.18,§14), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis,
A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš, A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Iznomāt SIA „Rīgas rajona slimnīca”, Reģ.Nr.40003124730, juridiskā adrese
Lakstīgalas iela 13, Sigulda nekustamo īpašumu, kas sastāv no:
Zemesgabalu ar adresi – Lakstīgalas iela 13, Sigulda, kadastra Nr. 8015 002 3028 002,
platība -15 073 m2, uz kura atrodas:
nedzīvojamā ēka - kadastra Nr. 8015 002 3028 002;
nedzīvojamā ēka – kadastra Nr. 8015 002 3028 003;
nedzīvojamā ēka – kadastra Nr. 8015 002 3028 004;
nedzīvojamā ēka - kadastra Nr. 8015 002 3028 005;
nedzīvojamā ēka – kadastra Nr. 8015 002 3028 006;
nedzīvojamā ēka - kadastra Nr. 8015 002 3028 007;
nedzīvojamā ēka – kadastra Nr. 8015 002 3028 008;
nedzīvojamā ēka – kadastra Nr. 8015 002 3028 009;
1.10.nedzīvojamā ēka – kadastra Nr. 8015 002 3028 0010.
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2. Iznomāt SIA „Rīgas rajona slimnīca”, Reģ.Nr.0003124730 juridiskā adrese
Lakstīgalas iela 13, Sigulda, ēku (būvju) nekustamo īpašumu, ar adresi – Ziedu iela 5,
Sigulda, kadastra Nr. 8015 502 3015.
3. Noteikt, ka iepriekšminētie nekustamie īpašumi tiek iznomāti SIA „Rīgas rajona
slimnīca” veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai. Nomas līguma termiņš – 25 gadi.
4. Nomas maksu par ēkām sastāda ēku amortizācijas izmaksas.
5. Ņemot vērā patreizējo situāciju medicīnas aprūpē atlikt nomas maksas iekasēšanu no
Nomnieka pirmos trīs gadus sākot ar līguma noslēgšanas brīdi.
6. Noteikt zemes nomas maksu līdz 2009.gada 31.decembrim – 1,5% no zemes vērtības
privatizācijas vajadzībām, bet no 2010.gada 1.janvāra 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības.
7. Noteikt, ka Nomniekam ir tiesības bez Iznomātāja piekrišanas nodot atsevišķas ēku
telpas apakšnomā.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 17.35.
Nākošā kārtējā domes sēde 2009.gada 30.septembrī plkst.16.00.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

S.Marhele
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