2012.gada 31.oktobrī

Siguldā

Nr.20

Sēdes darba kārtība:
1. Par piedalīšanos projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Laurenču skolas ēkā”
un finansējumu.
2. Par nolikumaprojekta „SiguldasnovadaKultūrascentranolikums” apstiprināšanu.
3. Par
Siguldasnovada
Domes
saistošonoteikumu
„Par
atvieglojumupiemērošanunekustamāīpašumanodokļamaksātājiemSiguldasnovadā”
apstiprināšanu.
4. Par
SiguldasnovadaAtzinībasrakstupiešķiršanuSiguldasnovadaizglītībasiestāžupedagogie
munaudzēkņiem.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājsUģis Mitrevics
Piedalās deputāti:Jānis Zilvers, Jolanta Borīte, Jānis Strautmanis, Aivars Jakobsons, Dainis
Dukurs, Verners Bērziņš, Māris Malcenieks, Guntars Zvejnieks, Ēriks Čoders,Eva Viļķina, Līga
Sausiņa, Andris Zaviļeiskis
Nepiedalās deputāti:Jānis Odziņš – darba noslogotības dēļ, Jānis Kiršteins – slimības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Inese Zīle,Juridiskās
pārvaldes juriste Elīna Grobiņa, Nekustamā īpašuma nodokļu administratore Kristīne Bērze,
Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, Galvenā grāmatvede
Dace Spriņķe, Būvvaldes sekretāre Inguna Nagle
Piedalās:Preses pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”)
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi sāk plkst.15.05
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs informē, ka ir saņemti divu
deputātu priekšlikumi ar labojumiem pie darba kārtības jautājuma Nr.3 Par Siguldas novada
Domes saistošo noteikumu „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Siguldas novadā” apstiprināšanu”, tāpēc lai visi varētu iepazīties ar iesūtītajiem
priekšlikumiem, lūdz deputātus izņemt no sēdes darba kārtības jautājumu Nr.3 „Par Siguldas
novada Domes saistošo noteikumu „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Siguldas novadā” apstiprināšanu”.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,J.Borīte, D.Dukurs, J.Strautmanis,
A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš,A.Zaviļeiskis,L.Sausiņa, G.Zvejnieks,
E.Viļkina), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
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Izņemt no sēdes darba kārtības jautājumu Nr.3„Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu
„Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”
apstiprināšanu”.
1.§
Par piedalīšanos projektā
„Energoefektivitātes paaugstināšana Laurenču skolas ēkā” un finansējumu
Ziņo: deputāts J.Zilvers
Saskaņā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” izsludināto II kārtu un,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta ievaddaļu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kā arī pamatojoties uz Siguldas
novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam Rīcības plāna R.88. „Energoefektivitātes
paaugstināšanas Siguldas novada pašvaldības iestādēs”, un saskaņā ar Finanšu komitejas
2012.gada 24.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.19, §7), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers,J.Borīte, D.Dukurs, J.Strautmanis, A.Jakobsons, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš,A.Zaviļeiskis,L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļkina), pret – nav, atturas –
nav,Dome nolemj:
1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtā ar
projektu„Energoefektivitātes paaugstināšana Laurenču skolas ēkā”.
2. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 187 243,97. Attiecināmās izmaksas Ls 145463,97,
neattiecināmās izmaksas ir Ls 41780,00.
3. Siguldas novada Domes finansējums ir Ls 50912,39 jeb 35% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas Ls 41780,00 – kopā Ls 92692,39.
Plānotais finansiālais atbalsts no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta – Ls 94551,58
jeb 65% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
4. Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Laurenču skolas ēkā” finansēšanai
nepieciešamos līdzekļus paredzēt 2013.gada budžetā.
5. Dome apliecina, ka Siguldas novada vidusskolas attīstības plāns ir saskaņots un ēkai,
kurā plānots veikt projekta aktivitātes, vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas
netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta.
2.§
Par nolikuma projekta „Siguldas novada Kultūras centra nolikums” apstiprināšanu
Ziņo: deputāte, Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī uz
Izglītības un kultūras komitejas 2012.gada 31.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.14, §1), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,J.Borīte, D.Dukurs, J.Strautmanis,
A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš,A.Zaviļeiskis,L.Sausiņa, G.Zvejnieks,
E.Viļkina), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Siguldas novada Kultūras centra nolikums”.
2.
Ar Nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem 2009.gada 2.septembra
Domes sēdes lēmumu „Par Siguldas koncertzāles „Baltais flīģelis” nolikumu” (prot. Nr.20,
§18), 2009.gada 19.augusta Domes sēdes lēmumu „Par Allažu Tautas nama nolikumu” (prot.
Nr.19, §13), 2008.gada 20.februāra Domes sēdes lēmumu „Par Siguldas pilsētas kultūras
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nama nolikumu” (prot. Nr.4, §19), 2008.gada 20.februāra Domes sēdes lēmumu „Par Siguldas
pagasta kultūras nama nolikumu” (prot. Nr.4, §20), 2008.gada 20.februāra Domes sēdes
lēmumu „Par Mores pagasta kultūras nama nolikumu” (prot. Nr.4, §21).
3.§
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” apstiprināšanu
Jautājums izņemts no sēdes darba kārtības.
4.§
Par Siguldas novada Atzinības rakstu piešķiršanu Siguldas novada izglītības iestāžu
pedagogiem un audzēkņiem
Ziņo:deputāte L.Sausiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 5.pantu, Izglītības likuma 17.panta
27.apakšpunktu, kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2012.gada 31.oktobra sēdes atzinumu
(prot. Nr.14, §6), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,J.Borīte, D.Dukurs,
J.Strautmanis, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš,A.Zaviļeiskis,L.Sausiņa,
G.Zvejnieks, E.Viļkina), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Piešķirt Siguldas novada Atzinības rakstu par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā un
mācību darbā 31 Siguldas novada izglītības iestāžu pedagogam un audzēknim. Sarakstu
skatīt pielikumā.
2. Siguldas novada Atzinības rakstus piešķirt 2012.gada 18.novembrī – Siguldas novada
svinīgajā pasākumā, veltītā Latvijas Republikas proklamēšanai.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 15:35
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2012.gada 7.novembrī plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2012.gada 7.novembrī, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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