Novada domes sēdes protokols
2009.gada 14.oktobrī

Siguldā

Nr.24

Sēdes darba kārtība:
1. Par dalību Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā individuālā
projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu
un ar to saistītos atbalsta pasākumus” un finansējumu.
2. Par Siguldas novada domes Sporta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
3. Par grozījumiem Noteikumos par profesionālās ievirzes sportā maksu Siguldas
Sporta skolā.
4. Par Mākslu skolas ”Baltais flīģelis” nolikumu.
5. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem un pašvaldības
dzīvokļu īpašuma nodošanu pārvaldīšanai un apsaimniekošanai.
6. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem A.G.
7. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem V.S.
8. Par nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala J.Poruka ielā 4, Siguldā izsoles noteikumu apstiprināšanu.
9. Par saistošajiem noteikumiem „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Siguldas novadā”.
10. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
11. Par adreses apstiprināšanu.
12. Par adreses piešķiršanu.
13. Par zemes piederību, uz kuras atrodas pašvaldībai piederošas ēkas.
14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
15. Par zemes piekritību valstij un nosaukuma piešķiršanu.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
17. Par aizņēmumu valūtas maiņu.
18. Par Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus sēdes darba
kārtībā iekļaut 4 papildinājumus - „Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām”.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (V.Bērziņš, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
sēdes darba kārtībā iekļaut 4 papildinājumus jautājumā „Par atteikumu no
pirmpirkuma tiesībām”, no dienas kārtības noņemt iesniegto papildjautājumu „Par

aizņēmumu pamatsummas atlikto maksājumu, aizdevuma līgumu atmaksas termiņu
pagarināšanu” un, sakarā ar to, ka jautājumā „Par zemes piederību, uz kuras atrodas
pašvaldībai piederošas ēkas” ieradušies pārstāvji no VAS „Latvijas Dzelzceļš” sākt sēdi
ar darba kārtības 13.punkta izskatīšanu.
Sēdi vada:
Siguldas novada domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Piedalās:
Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Piedalās deputāti:
V.Bērziņš, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, G.Zvejnieks
Nepiedalās:
Deputāte J.Borīte – atvaļinājumā
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Būvvaldes vadītāja R.Bete, Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere, Attīstības pārvaldes vadītāja
I.Zālīte, Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone, Nekustamā īpašuma nodokļu administratore
A.Picka, DzMPK priekšsēdētāja D.Liepiņa, Juridiskās pārvaldes vadītāja L.Ersta,
Pašvaldības policijas priekšnieks M.Garjānis
Piedalās:
Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
13. punkta izskatīšanā „Par zemes piederību, uz kuras atrodas pašvaldībai piederošas
ēkas” piedalās:
VAS „Latvijas Dzelzceļš” Juridiskās daļas Īpašuma tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja
G.L.
VAS „Latvijas Dzelzceļš” tehniskās vadības direkcijas Nekustamā īpašuma reģistrācijas daļas
vadītājs A.D.
Preses pārstāvji:
Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”)
Protokolē: kancelejas vadītāja S.Marhele
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.10
1.§
Par dalību Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā individuālā
projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar
to saistītos atbalsta pasākumus” un finansējumu
Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Debatēs piedalās D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Zilvers
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V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
Saskaņā ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā individuālā projekta
„Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos
atbalsta pasākumus” nosacījumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī
Siguldas novada Finanšu komitejas 2009.gada 14.oktobra atzinumu (prot.Nr.20§4), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Piedalīties Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā individuālā
projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar
to saistītos atbalsta pasākumus” kā projekta partneris.
2. Apstiprināt, ka skolēnu pārvadāšanas nodrošināšanai pašvaldībai ir nepieciešams
viens autobuss ar vismaz 40 sēdvietām.
3. Garantēt, ka tiks nodrošināts līdzfinansējums 10% apmērā no minētā autobusa
vērtības (aptuvena autobusa vērtība 150 000 LVL).
4. Garantēt, ka tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja – autobusa uzturēšana (t.sk.,
nodrošinot autovadītāju ar atbilstošu kvalifikāciju, apkopes servisu, OCTA, ceļu
nodokļa nomaksu, tehnisko apskati) un izmantošana skolēnu pārvadāšanai vismaz 6
gadus no autobusa pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža.
2.§
Par Siguldas novada domes Sporta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
Debatēs piedalās G.Zvejnieks
Saskaņā ar Siguldas novada domes Sporta komitejas 2009.gada 30.septembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.15§7) atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners,
E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada domes Sporta pārvaldes nolikumu.
3.§
Par grozījumiem
Noteikumos par profesionālās ievirzes sportā maksu Siguldas Sporta skolā
Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
Ņemot vērā, ka Siguldas Sporta skolā ir audzēkņi, kuri nodarbojas vairākās Siguldas
Sporta skolas nodaļās, nepieciešams veikt grozījumus „Noteikumos par profesionālās ievirzes
sportā maksu Siguldas Sporta skolā” (prot. Nr.20.,§16), piemērojot šādos gadījumos atlaidi.
Pamatojoties uz Sporta komitejas 30. septembra sēdes lēmumu (prot.Nr15., §10.) un Finanšu
komitejas 2009.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.20§6) „Par grozījumiem Noteikumos
par profesionālās ievirzes sportā maksu Siguldas Sporta skolā” un likuma „Par pašvaldībām”
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15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.

Izdarīt grozījumus 2009.gada 2.septembra „Noteikumos par profesionālās ievirzes
sportā maksu Siguldas Sporta skolā”(prot. Nr.20.,§16), 2.punktā un izteikt to šādā
redakcijā:
„Ģimenēm, kurām nodarbības Siguldas Sporta skolā apmeklē vairāk par vienu bērnu,
vai viens bērns apmeklē vairāk par vienu Siguldas Sporta skolas nodaļu, piemērojami
atvieglojumi 40 % apmērā.”

4.§
Par Mākslu skolas „Baltais flīģelis” nolikuma apstiprināšanu
Mākslu skolas „Baltais flīģelis” direktors G.Zvejnieks
V.Bērziņš un G.Zvejnieks nepiedalās balsojumā.
Saskaņā ar Siguldas novada domes Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada 30.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.23,1.p.), Siguldas novada domes 2009.gada 19.augusta sēdes
Nr.19§11 lēmumu „Par Siguldas Mākslas skolas un Mūzikas skolas reorganizāciju” un
pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām „15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, LR likuma „Izglītības likums” 22.panta pirmo daļu, atklāti balsojot, ar
12 balsīm par (D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas Mākslu skolas „ Baltais Flīģelis” Nolikuma projektu.
2. Atcelt 2004.gada 14.jūlijā ar Siguldas novada domes lēmumu Nr.14§5 apstiprināto
Siguldas Mākslas skolas nolikumu.
3. Atcelt 2008.gada 29.oktobrī ar Siguldas novada domes lēmumu Nr.22§12 apstiprināto
Siguldas Mūzikas skolas nolikumu.
5.§
Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem un pašvaldības dzīvokļu
īpašuma nodošanu pārvaldīšanai un apsaimniekošanai
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja D.Liepiņa
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
Izskatīts SIA „Augusta nams”, reģistrācijas Nr.40103239339, juridiskā adrese:
[adrese], 2009.gada 22.septembra iesniegumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Siguldas
iela 5, Mores pagastā, apsaimniekošanas pārņemšanu ar klāt pievienotajiem dokumentiem:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Siguldas iela 5, Mores pagasts, iedzīvotāju
18.09.2009. kopsapulces protokolu,
2) 29.09.2009. dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanas līgumu starp SIA
„Augusta nams” un dzīvojamās mājas Siguldas iela 5, Mores pagasts, dzīvokļu
īpašniekiem,
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Dome konstatē:
Dzīvojamā māja, ar adresi - Siguldas iela 5, Mores pagasts, kadastra Nr.4266 004
0140, sastāv no 21 dzīvokļu īpašumiem, kopīpašumā esošām mājas koplietošanas telpām,
katlu mājas, un zemes 0,5329 ha platībā.
Pašvaldības īpašumā ir četrpadsmit dzīvokļu īpašumi:
Dzīvokļa Nr.
Kopīpašuma domājamās daļas
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]

9282/141930
6890/141930
6860/141930
6870/141930
6940/141930
8820/141930
7040/141930
5100/141930
3410/141930
6900/141930
5110/141930
3450/141930
5140/141930
3480/141930

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju”
51.panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par dzīvokļu īpašumu” 8.panta pirmo daļu un
saskaņā ar Attīstības un tūrisma komitejas 2009.gada 22.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.7,
p.5), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Nodot daudzdzīvokļu mājas ar adresi - Siguldas iela 5, Mores pagasts, Sigulda novads,
kadastra Nr. 4266 004 0140, dzīvojamās mājas kopīpašuma esošās daļas pārvaldīšanas
tiesības dzīvokļu īpašniekiem ar 2009.gada 1.oktobri.
2. Nodot pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pašvaldības dzīvokļu īpašumus
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Siguldas ielā 5, Mores pagasts:
Dzīvokļa Nr.

Kopīpašuma domājamās daļas

[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]

9282/141930
6890/141930
6860/141930
6870/141930
6940/141930
8820/141930
7040/141930
5100/141930
3410/141930
6900/141930
5110/141930
3450/141930
5

[..]
[..]

5140/141930
3480/141930

SIA „Augusta nams”, reģistrācijas Nr.40103239339, juridiskā adrese: Daugavgrīvas
iela 70/5-36, Rīga, LV – 1007, ar 2009.gada 1.oktobri.
3. Noslēgt Apsaimniekošanas līgumu ar SIA „Augusta nams”, reģistrācijas
Nr.40103239339, juridiskā adrese: [adrese], par pašvaldības dzīvokļu:
Dzīvokļa Nr.

Kopīpašuma domājamās daļas

[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]

9282/141930
6890/141930
6860/141930
6870/141930
6940/141930
8820/141930
7040/141930
5100/141930
3410/141930
6900/141930
5110/141930
3450/141930
5140/141930
3480/141930

kopīpašuma esošās domājamās daļas apsaimniekošanu Siguldas ielā 5, Mores pagastā.
6.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem A.G.
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore A.Picka
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
1. Siguldas novada dome ir izskatījusi A.G., adrese – [adrese], 2009.gada 29.septembra
pieteikumu par licences saņemšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Siguldas novada administratīvajā teritorijā.
2. Izvērtējot Siguldas novada domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2.1. 2008.gada 15.janvārī VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi A.G. atļauju, sērija BF
numurs [..], nodarboties ar taksometru pakalpojumu sniegšanu.
2.2. Taksometru stāvvieta noteikta Siguldas pilsētas dzelzceļa stacijas laukuma labajā
pusē, skatoties no dzelzceļa stacijas, kopējā rindā.
2.3. A.G. 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 noteikumu” 2.2.
punktam.
3. Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pasažieru
pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo
atļauju (licenci), ko izsniedz pašvaldība. Tā apstiprina licencēšanas noteikumus un vieglo
taksometru stāvvietu izvietojumu, kā arī nosaka pašvaldības atšķirības zīmi un tās
izvietojumu ārpusē uz taksometra virsbūves. Savukārt Autopārvadājumu likuma 35.panta
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otrajā daļā ir noteikts, ka speciālā atļauja (licence) dod tiesības veikt vieglo taksometru
pārvadājumus tikai attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz
jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas un uzņemt pasažieri atpakaļceļā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta f. apakšpunktu, likuma „Autopārvadājumu likums” 35.panta pirmo daļu, Rīgas
rajona padomes 18.12.2007. saistošo noteikumu Nr.5 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšanas noteikumu” 2.2.punktu, 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 un Finanšu komitejas 2009.gada 14.oktobra sēdes lēmumu
(prot.Nr.20§5) atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izsniegt A.G., personas kods [..], licenci Nr.11 „Pasažieru komercpārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā”, kā arī licences
kartīti transporta līdzeklim SEAT ALHAMBRA, Reģ.Nr. TX 108 uz gadu no
2009.gada 6.novembra līdz 2010.gada 6.novembrim.
2. 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).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
7.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem V.S.
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore A.Picka
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
1. Siguldas novada dome ir izskatījusi V.S., adrese – [adrese], 2009.gada 1.oktobra
pieteikumu par licences saņemšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Siguldas novada administratīvajā teritorijā.
2. Izvērtējot Siguldas novada domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2.1. 2008.gada 15.janvārī VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi V.S. atļauju, sērija BF
numurs [..], nodarboties ar taksometru pakalpojumu sniegšanu.
2.2. Taksometru stāvvieta noteikta Siguldas pilsētas dzelzceļa stacijas laukuma labajā
pusē, skatoties no dzelzceļa stacijas, kopējā rindā.
2.3. V.S. 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 noteikumu” 2.2.
punktam.
3. Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pasažieru
pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo
atļauju (licenci), ko izsniedz pašvaldība. Tā apstiprina licencēšanas noteikumus un vieglo
taksometru stāvvietu izvietojumu, kā arī nosaka pašvaldības atšķirības zīmi un tās
izvietojumu ārpusē uz taksometra virsbūves. Savukārt Autopārvadājumu likuma 35.panta
otrajā daļā ir noteikts, ka speciālā atļauja (licence) dod tiesības veikt vieglo taksometru
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pārvadājumus tikai attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz
jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas un uzņemt pasažieri atpakaļceļā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14. punkta f. apakšpunktu, Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu, Rīgas rajona
padomes 18.12.2007. saistošo noteikumu Nr.5 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšanas noteikumu” 2.2.punktu, 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 un Finanšu komitejas 2009.gada 14.oktobra sēdes lēmumu
(prot.Nr.20§5) atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izsniegt V.S., personas kods [..], licenci Nr.10 „Pasažieru komercpārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā”, kā arī licences
kartīti transporta līdzeklim VW MULTIVAN, Reģ.Nr. TX 1612 uz gadu no 2009.gada
25.oktobra līdz 2010.gada 25.oktobrim.
2. 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).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
8.§
Par nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala J.Poruka ielā 4, Siguldā - izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Privatizācijas komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Debatēs piedalās J.Odziņš, J.Zilvers, A.Zaviļeiskis, J.Strautmanis
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
Saskaņā ar Siguldas novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumu
(prot.Nr.23§3) „Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma J.Poruka ielā 4, Siguldā
atsavināšanu’’, pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likums”
3.panta pirmo daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro
daļu, 10.panta otro daļu, 14.panta pirmo daļu un Siguldas novada domes Pašvaldību īpašuma
privatizācijas komisijas 2009.gada 21.septembra lēmumu (prot.Nr.2§2), atklāti balsojot atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala J.Poruka ielā 4, Siguldā,
ar kadastra Nr.8015 002 1716 un platību 2226m², izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot Siguldas novada Pašvaldības īpašuma izsoles komisijai veikt izsoles procedūru.
9.§
Par saistošajiem noteikumiem
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„Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā”
Būvvaldes vadītāja R.Bete
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1.un 13.punktu, MK
12.12.2006 noteikumu Nr.1002 „Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un
informācijas aprites kārtība” 6. un 8.punktu, MK 02.05.2000.noteikumiem Nr.168
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 00599 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””
un būvnormatīva LBN 005-99 27.punktu un Attīstības un tūrisma komitejas 2009.gada
7.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.8), atklāti balsojot atklāti balsojot atklāti balsojot, ar
13 balsīm par (D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.24 ”Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Siguldas novadā” projektu.
2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem 2006.gada
1.februāra saistošos noteikumus Nr.6 ”Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un
izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Siguldas novadā”
3. Ar Siguldas novada saistošajiem noteikumiem ikviena fiziska un juridiska persona
var iepazīties Siguldas novada Siguldas pagasta administrācijas ēkā (Zinātnes iela 7,
Peltes, Siguldas pag.), pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no 14.00
līdz 18.00.
4. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā „Rīgas apriņķa avīze” un ievietot
Siguldas novada mājas lapā www.sigulda.lv. Informāciju par saistošo noteikumu
pieņemšanu, norādot saistošo noteikumu nosaukumu, pieņemšanas datumu un
numuru, informāciju par iespēju iepazīties ar pilnu saistošo noteikumu tekstu publicēt
laikrakstā „Latvijas vēstnesis”.
5. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijai.
10.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
1. Siguldas novada domē 2009.gada 5.oktobrī saņemts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību (turpmāk SIA „APSE KL”, Reģ.Nr.40003443931 valdes priekšsēdētāja
K.L. iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
attiecībā uz nekustamo īpašumu „Vecsalaiņi”, Mores pagasts, Siguldas novads
(kadastra Nr. 4366 004 0143).
Pamatojoties uz 07.06.1994. 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 13 balsīm par (D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
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Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu „Vecsalaiņi”, Mores pagasts,
Siguldas novads, 12,28 ha platībā (kadastra Nr. 4266 004 0143).
Pircējs: SIA „APSE KL”
Pirkuma cena: 11000,00 LVL (vienpadsmit tūkstoši latu).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
2. Siguldas novada domē 2009.gada 7.oktobrī R.Ē., dzīvo [adrese], iesniegums ar
lūgumu izskatīt jautājumu par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām attiecībā uz
nekustamo īpašumu Ābeļu iela 8, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads (kadastra
Nr. 4366 004 0298).
Pamatojoties uz 07.06.1994. 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 13 balsīm par
(D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ābeļu iela 8, Peltes,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, kas sastāv no zemes gabala 0,12 ha platībā(kadastra
Nr. 4266 004 0298), jaunbūves ar kadastra numuru 8094 004 0298 001 un kustamās
mantas.
Pircējs: AS „Swedbank”
Pirkuma cena: 120945,00 (viens simts divdesmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit pieci
eiro) EUR
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
3. Siguldas novada domē 2009.gada 8.oktobrī saņemts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību (turpmāk SIA „SC Koks”, Reģ.Nr.40003391875 pārstāvja Ģ.J., dzīvo
[adrese], iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par atteikumu no pirmpirkuma
tiesībām attiecībā uz nekustamo īpašumu „Kamenes”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads (kadastra Nr. 8094 003 0076).
Pamatojoties uz 07.06.1994. 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 13 balsīm par
(D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu „Kamenes”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, 1,05 ha platībā (kadastra Nr.8094 003 0076).
Pircējs: SIA „SC Koks”
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Pirkuma cena: 40000,00 (četrdesmit tūkstoši latu) LVL.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
4. Siguldas novada domē 2009.gada 8.oktobrī saņemts G.V., dzīvo [adrese], iesniegums
ar lūgumu izskatīt jautājumu par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām attiecībā uz
nekustamo īpašumu „Miglas”, Allažu pagasts, Siguldas novads (kadastra Nr. 8042
004 0154).
Pamatojoties uz 07.06.1994. 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 13 balsīm par
(D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Miglas”, Allažu pagasts,
Siguldas novads, kas sastāv no zemes gabala 9,3 ha platībā (kadastra Nr.8042 004 0154).
Pircējs: G.V., p.k. [..].
Pirkuma cena: 4000,00 (četri tūkstoši latu) LVL.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
5. Siguldas novada domē 2009.gada 9.oktobrī saņemts A.K., dzīvo [adrese], iesniegums
ar lūgumu izskatīt jautājumu par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām attiecībā uz
nekustamo īpašumu „Meža Gudrēni”, Mores pagasts, Siguldas novads (kadastra
Nr.4266 002 0083).
Pamatojoties uz 07.06.1994. 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 13 balsīm par
(D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Meža Gudrēni”, Mores
pagasts, Siguldas novads, kas sastāv no zemes gabala 26,5 ha platībā(kadastra Nr.4266
002 0083).
Pircējs: M.B., p.k. [..]
Pirkuma cena: 7000,00 (septiņi tūkstoši latu) LVL
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
11.§
Par adreses apstiprināšanu
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Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
1. Izskatot R.L.K. 2009.gada 24.septembra iesniegumu ar lūgumu apstiprināt adresi viņai
piederošam īpašumam, zemei (kadastra numurs [..]) un ēkām uz tās, dome konstatē:
1) Saskaņā ar Mores pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.113 datiem, nekustamais īpašums
(zeme) [adrese], pieder R.L.K.. Zemes īpašniecei piederošās ēkas nav reģistrētas
zemesgrāmatā.
2) Valsts zemes dienesta Adresācijas reģistrā nav lēmuma par adreses piešķiršanu īpašumam
[adrese].
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.
Saskaņā ar "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma" 14.panta otro daļu,
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.
Iesniegums izskatīts Siguldas novada domes Attīstības un kultūras komitejas 2009.gada
7.oktobra sēdē un akceptēts (protokols Nr.8);
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 27.08.2002. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 384 „Adresācijas noteikumi” 8.2., 9. un 5.1.punktu, likuma "Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums" 14.panta otro daļu un Attīstības un tūrisma komitejas
2009. gada 7.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.8), atklāti balsojot atklāti balsojot, ar 13
balsīm par (D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
Nekustamam īpašumam ar kadastra numuru [..] (zemei un ēkām) mainīt nosaukumu [adrese]
uz adresi [adrese].
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
2. Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) „Villa Lora”, reģistrācijas
Nr.40003776174, juridiskā adrese „Villa Bormaņi”, Siguldas pag., Siguldas nov., 2009.gada
1.oktobra iesniegumu ar lūgumu apstiprināt SIA piederošam īpašumam, zemei un ēkām uz
tās, adresi, dome konstatē:
1) Saskaņā ar Siguldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000041830 datiem,
nekustamais īpašums (zeme un ēkas uz tā) Villa Bormaņi, Siguldas pagastā, pieder SIA „Villa
Lora”.
2) Valsts zemes dienesta Adresācijas reģistrā nav lēmuma par adreses piešķiršanu īpašumam
„Villa Bormaņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads;
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.
Saskaņā ar "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums" 14.panta otro daļu,
nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet numurus
12

ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas
un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 27.08.2002. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 384 „Adresācijas noteikumi” 8.2., 9. un 5.1.punktu, likuma, "Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums" 14.panta otro daļu, atklāti balsojot atklāti balsojot, ar 13
balsīm par (D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
Nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 8094 003 0330 (zemei un ēkām) mainīt
nosaukumu „Villa Bormaņi” uz adresi „Villa Bormaņi”, Siguldas pag., Siguldas nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§
Par adreses piešķiršanu
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
1. Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) „Raiņa projekts”,
Reģ.Nr.40103178551, juridiskā adrese Pils iela 8, Sigulda, LV-2150, valdes locekļa J.K.
2009.gada 5.oktobra iesniegumu par adreses piešķiršanu nedzīvojamām telpām (trijām
tirdzniecības zālēm), koplietošanas telpai-pagrabam administratīvajā ēkā Raiņa ielā 5A 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 ielā 5A pieder SIA „Raiņa projekts”.
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” 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.
Iesniegums izskatīts Siguldas novada domes Attīstības un kultūras komitejas 2009.gada
7.oktobra sēdē un akceptēts (protokols Nr.8).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.panta otro daļu, 27.08.2002. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.384
„Adresācijas noteikumi” 19. un 20.punktu, īpašnieka sniegto informāciju un Attīstības un
tūrisma komitejas 2009.gada 7.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.8), atklāti balsojot
atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 80150023115001001, piešķirt adresi Raiņa
iela 5A-1, Sigulda, Siguldas nov.
2. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 80150023115001002, piešķirt adresi Raiņa
iela 5A-2, Sigulda, Siguldas nov.
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3. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 80150023115001003, piešķirt adresi Raiņa
iela 5A-3, Sigulda, Siguldas nov.
4. Koplietošanas iekštelpai-pagrabam, ar kopējo platību 407,2 m², piešķirt adresi
Raiņa iela 5A-1P, Sigulda, Siguldas nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
13.§
Par zemes piederību, uz kuras atrodas pašvaldībai piederošas ēkas
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (V.Bērziņš, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz informācijas precizēšanai.
14.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
Izskatot Zemes pārvaldes informāciju par pašvaldībai piederošo un piekrītošo īpašumu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas
sistēmā un pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 2.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (turpmāk - lietošanas
mērķis) ir noteiktā zemes un būvju pašreizējā izmantošana vai zemes plānotā (atļautā)
izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai, zemes vienības
daļai atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai (turpmāk - likumīga
izmantošana)] un 18.punktu - lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts
vai pašvaldības institūcija, un Attīstības un tūrisma komitejas 2009.gada 7.oktobra atzinumu
(protokols Nr. 8), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus šī lēmuma Pielikumā Nr.1 iekļautajiem
Siguldas novada domei piederošiem un piekrītošiem īpašumiem.
15.§
Par zemes piekritību valstij un nosaukuma piešķiršanu
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
Izskatot Zemes pārvaldes 2009.gada 5.oktobra iesniegumu par lēmuma pieņemšanu par
zemes piederību Siguldas novada teritorijā un pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta trešās daļas
1.punktu un 8.panta trešo daļu, likuma „Par autoceļiem” 2.panta piekto daļu, 01.09.2009.MK
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noteikumi Nr.996 "Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi" 11.punktu, 29.09.2009. MK noteikumi Nr.1104 "Noteikumi par
valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu
sarakstiem" 1.pielikumu, Attīstības un tūrisma komitejas 2009.gada 7.oktobra atzinumu
(protokols Nr.8), atklāti balsojot, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners,
E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atzīt, ka zemes vienība ar kadastra numuru 8015 002 1514, Siguldas pilsētā, platība
0,69 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pie robežu uzmērīšanas dabā, ir piekrītoša
Latvijas valstij. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme… ceļu zemes
nodalījumā joslā (kods 1101).
2. Apstiprināt valsts autoceļa V83 „Sigulda-Vildoga-Līgatnes papīrfabrika” posmam
Siguldas pilsētā, robežās no Dārza ielas līdz Siguldas pilsētas robežai, virzienā uz
Līgatnes papīrfabriku, nosaukumu „Nurmižu ceļš”, Sigulda, Siguldas novads.
3. Apstiprināt valsts autoceļa V83 „Sigulda-Vildoga-Līgatnes papīrfabrika” posmam
Siguldas pagastā, robežās no Siguldas pilsētas robežas līdz Ķiparu ciemata robežai,
virzienā uz Līgatnes papīrfabriku, nosaukumu „Nurmižu ceļš”, Ķipari, Siguldas
pagasts, Siguldas novads.
4. Lēmumu ar Pielikumu, nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai un Valsts adrešu
reģistram uz adresi Puškina iela 14, Rīga, LV-1050, Satiksmes ministrijai uz adresi
Gogoļa iela 3, Rīga, VAS Latvijas valsts ceļi uz adresi Gogoļa iela 3, Rīga.
16.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
1. Izskatot I.I., dzīvo [adrese], 2009.gada 28.septembra iesniegumu ar lūgumu apstiprināt
zemes ierīcības projektu un piešķirt adreses atdalītajiem zemes gabaliem un klāt pievienoto
nekustamā īpašuma [nosaukums] zemes ierīcības projektu, ko izgatavojusi AS „Mērniecības
centrs MC”, licence Nr. 124, dome konstatē:
1) Ar Siguldas novada domes 2008.gada 7.maija (prot.Nr.9,§8,p.2) un 2009.gada
18.marta lēmumu (protokols Nr.7,§11,p.3), dota atļauja zemes ierīcības projekta
izstrādei nekustamā īpašuma [adrese] (kadastra numurs [..]) sadalīšanai.
2) 2009.gada 24.septembra Atzinumā Nr. 15-14-R/6415-1, VZD Rīgas 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 uz grafiskās daļas uzspiests atzinuma spiedogs.
3) Ar 2009.gada 30.septembra Siguldas novada Būvvaldes lēmumu (protokols Nr.41,§3),
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 mazstāvu un
vairākstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (377.2.1), ražošanas apbūves teritorijā (377.2.3),
zaļumu teritorijā (377.1.1.4).
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Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļai, iestāde izdod administratīvo
aktu, ja piemērojamā tiesību normā ir teikts, ka izdodams konkrēta satura administratīvais
akts.
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.
Iesniegums izskatīts un akceptēts Attīstības un tūrisma komitejas sēdē 2009.gada
7.oktobrī (protokols Nr.8).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro
daļu, Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.panta otro 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 un Attīstības un tūrisma
komitejas 2009.gada 7.oktobra atzinumu (protokols Nr.8), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ar nosaukumu
[adrese], kadastra numurs [..], un piekrist tā sadalīšanai.
2. No nekustamā īpašuma [adrese], 2 (otrās) zemes vienības (kadastra apzīmējums
[..]) atdalītajai zemes vienībai „1”, platība 1,1 ha, piešķirt adresi [adrese].
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu
māju apbūve (kods 0702).
3. No nekustamā īpašuma [adrese] (otrās) zemes vienības (kadastra apzīmējums [..])
atdalītajai zemes vienībai „2”, platība 0,4 ha un no nekustamā īpašuma [adrese]
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4.

5.

6.

7.
8.

(trešās) zemes vienības (kadastra apzīmējums [..]) atdalītajai zemes vienībai „2”,
platība 0,4 ha, piešķirt nosaukumu [adrese] un apvienot vienā īpašumā.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme…ceļu zemes nodalījuma joslā (kods
1101).
No nekustamā īpašuma [adrese], 2 (otrās) zemes vienības (kadastra apzīmējums
[..]) atdalītajai zemes vienībai „3”, platība 7,7 ha, piešķirt adresi [adrese]
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
No nekustamā īpašuma [adrese], 2 (otrās) zemes vienības (kadastra apzīmējums
[..]) atdalītajai zemes vienībai „4”, platība 0,1 ha, piešķirt nosaukumu [adrese].
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme…ceļu zemes nodalījuma joslā (kods
1101).
No nekustamā īpašuma [adrese], 3 (trešās) zemes vienības (kadastra apzīmējums
[..]) atdalītajai zemes vienībai „1”, platība 3,1 ha, mainīt nosaukumu [adrese] uz
adresi [adrese]. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-dabas pamatne… (kods
0501) -1,25 ha, trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702)
-0,58ha, individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), sportam un atpūtai
aprīkotas dabas teritorijas…-(0503)-0,56 ha.
No nekustamā īpašuma [adrese], 3 (trešās) zemes vienības (kadastra apzīmējums
[..]) atdalītajai zemes vienībai „3”, platība 0,5 ha, piešķirt adresi [adrese].
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-noliktavu apbūve (kods 1002).
No nekustamā īpašuma [adrese], 3 (trešās) zemes vienības (kadastra apzīmējums
[..]) atdalītajai zemes vienībai „4”, platība 27,2 ha, piešķirt nosaukumu [adrese].
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
2. Izskatot I.K., dzīvo [adrese], 2009.gada 28.septembra iesniegumu ar lūgumu apstiprināt AS
„Mērniecības centrs MC”( licence Nr. 124) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam
īpašumam [nosaukums] un piešķirt adreses, dome konstatē:
1) Ar Siguldas novada domes 2008. gada 18.marta lēmumu (prot.Nr.7.,§11., p.1), dota
atļauja zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamā īpašuma [adrese] (kadastra
numurs [..]) sadalīšanai.
2) 2009.gada 24.septembra Atzinumā Nr. 15-14-R/6412-1, VZD Rīgas 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 uz grafiskās daļas uzspiests atzinuma spiedogs.
3) Ar 2009. gada 30.septembra Siguldas novada Būvvaldes lēmumu (protokols Nr.41,§4),
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 mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijā (377.2.1.1), publiskās apbūves teritorijā (377.2.2.1) zaļumu
teritorijā (377.1.1.4). Uz atdalāmā zemes gabala „2” atrodas siltumnīcu komplekss.
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Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmajai daļai, iestāde izdod
administratīvo aktu, ja piemērojamā tiesību normā ir teikts, ka izdodams konkrēta satura
administratīvais akts.
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. Saskaņā ar
20.06.2006. MK noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.pielikumu, lietošanas
mērķu grupā „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” klasificē
zemi, kuru izmanto zemstikla kultūru audzēšanai.
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.
Iesniegums izskatīts un akceptēts Attīstības un tūrisma komitejas sēdē 2009.gada
7.oktobrī (protokols Nr.8).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro
daļu, Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro 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 un 2.pielikumu un
Attīstības un tūrisma komitejas 2009.gada 7.oktobra atzinumu (protokols Nr.8), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ar adresi – [adrese],
kadastra numurs [..], un piekrist tā sadalīšanai.
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2. No nekustamā īpašuma ar adresi [adrese] atdalītajai zemes vienībai „1”, platība
0,2164 ha un ēkām uz tās, piešķirt adresi [adrese]. Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis-individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. No nekustamā īpašuma ar adresi [adrese], atdalītajai zemes vienībai „2”, platība
0,7836 ha un ēkām uz tās, piešķirt adresi [adrese]. Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
4. Pamatojoties uz īpašuma [adrese] sadalīšanu, izslēgt no adrešu reģistra nosaukumu
un adresi [adrese].
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
17.§
Par aizņēmumu valūtas maiņu
Galvenā grāmatvede D.Spriņķe
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākošo ārkārtas Finanšu komitejas un ārkārtas domes sēdi
20.oktobrī.
18.§
Par Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
Izglītības un kultūras komitejas vadītāja L.Sausiņa
V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, LR likuma
„Izglītības likums” 22.panta pirmo daļu un Izglītības un kultūras komitejas sēdes atzinumu
(protokols Nr.20, p.9), atklāti balsojot, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikuma projektu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2000.gada 12.aprīlī (prot.Nr.7§6) apstiprināto Siguldas
Valsts ģimnāzijas nolikumu.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 17.10.

Nākošā Finanšu komitejas sēde 20.oktobrī plkst. 15.00.
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Ārkārtas domes sēde 20.oktobrī plkst. 16.00.
Nākošā kārtējā domes sēde 2009.gada 4.novembrī plkst.16.00.

Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

S.Marhele
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