2012.gada 7.novembrī

Siguldā

Nr.21

Sēdes darba kārtība:
1. Par apbalvojuma „Gada cilvēks 2012” nominantu apstiprināšanu.
2. Par apbalvojuma „Gada uzņēmums 2012” nominantu apstiprināšanu.
3. Par zemes iznomāšanu.
4. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem V.S.
5. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem A.G.
6. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem V.S.
7. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem M.Z.
8. Par būvniecības ieceri īpašumā „Lejasvārnas-1”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājsUģis Mitrevics
Piedalās deputāti:Jolanta Borīte, Jānis Strautmanis, Aivars Jakobsons, Verners Bērziņš, Māris
Malcenieks, Guntars Zvejnieks, Ēriks Čoders,Eva Viļķina, Līga Sausiņa
Nepiedalās deputāti:Dainis Dukurs – tikšanās Rīgā, Jānis Zilvers – konferencē Rīgā, Andris
Zaviļeiskis – darba noslogotības dēļ, Jānis Odziņš -darba noslogotības dēļ,Jānis Kiršteins –
slimības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Inese Zīle,Juridiskās
pārvaldes vadītāja Jeļena Zarandija, Attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Būvvaldes vadītāja
Rudīte Bete, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, Galvenā grāmatvede Dace Spriņķe,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Diāna Kondratenko, Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste Liene Jurkāne, Lauksaimniecības konsultante Ineta Eriksone, Izglītības pārvaldes
vadītāja Maija Bruģe, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Teritorijas plānotāja Zane
Gatere
Piedalās:Preses pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”), SIA „Jumis” pārstāvis Gints
Barkovskis, SIA „Jumis” pārstāvis Jānis Spilva, iedzīvotāja A.S., iedzīvotājs G.Z.
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16:15
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus sēdes darba
kārtību papildināt ar jautājumiem „Par apbalvojuma „Gada cilvēks 2012” nominantu
apstiprināšanu, „Par grozījumiem 2012.gada 25.jūnijā noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas
līgumā Nr.426”,„Par grozījumiem 2012.gada 25.jūnijā noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas
līgumā Nr.422” un „Par līdzfinansējumu”.
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Atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis, A.Jakobsons, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome
nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumiem„Par apbalvojuma „Gada cilvēks 2012” nominantu
apstiprināšanu, „Par grozījumiem 2012.gada 25.jūnijā noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas
līgumā Nr.426”, „Par grozījumiem 2012.gada 25.jūnijā noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas
līgumā Nr.422” un„Par līdzfinansējumu”.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs informē deputātus, ka šodien ir
saņemts SIA „Jumis” iesniegums, kurā lūgts atlikt jautājuma „Par būvniecības ieceri īpašumā
„Lejasvārnas-1”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā” izskatīšanu līdz brīdim, kad SIA „Jumis”
būs iepazinies ar Siguldas novada Domes Attīstības un tūrisma komitejas lēmumuun sniedzis
savus argumentus par plānoto būvniecības ieceri un iespējamajiem iebildumiem.
Sēdes vadītājs U.Mitrevics piedāvā atlikt jautājuma izskatīšanu un atgriezt atkārtotai skatīšanai
Attīstības un tūrisma komitejas sēdē.
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis, A.Jakobsons, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome
nolemj:
Atlikt jautājuma „Par būvniecības ieceri īpašumā „Lejasvārnas-1”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā” izskatīšanu un atgriezt atkārtotai skatīšanai Attīstības un tūrisma komitejas sēdē,
pieaicinot visas ieinteresētās puses.
Attīstības un tūrisma komitejas sēdes vadītāja, deputāte J.Borīte informēvisas ieinteresētās puses,
ka jautājums „Par būvniecības ieceri īpašumā „Lejasvārnas-1”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā” tiks skatīts nākamajā Attīstības un tūrisma komitejas sēdē 2012.gada 14.novembrī
plkst.14.15.
1.§
Par apbalvojuma „Gada cilvēks 2012” nominantu apstiprināšanu
Ziņo: Izpilddirektore I.Zīle
Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 26.09.2012. nolikumu „Par Siguldas novada
pašvaldības apbalvojumiem” un 24.10.2012. Apbalvošanas komisijas nolikuma 1.3. punktu, un
saskaņā ar Apbalvošanas komisijas 2012.gada 1.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.2, §1),
aizklāti balsojot,ar ____ Dome nolemj:
1. Apstiprināt apbalvojuma „Gada cilvēks 2012” nominantus:
1.1. Par ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā:
1.1.1. Maruta un Māris Ansis Mitrevici - par mūža ieguldījumu sportā orientēšanās sacensību "Siguldas rudens" 40 gadu jubileja.
1.2. Par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā:
1.2.1. Aina Salmane – par mūža ieguldījumu kultūrā; ilggadēja folkloras kopas
„Senleja” vadītāja.
1.3. Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā:
1.3.1. Guntars Zvejnieks – Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” direktors.
Par inovatīvu un radošu pieeju profesionālās ievirzes un interešu izglītības
programmu īstenošanā Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”, par skolas audzēkņu, interešu
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izglītības kolektīvu un studiju sasniegumiem valsts un starptautiskos konkursos un
skatēs.
1.4. Par ieguldījumu novada tūrisma nozares attīstībā:
1.4.1. AERODIUM komandaunpersonīgi Kaspars Rums – Baltijā vienīgā vertikālā
vēja tuneļa komanda.
Par tūrisma pakalpojuma sniegšanu ar augstu pievienoto vērtību un uzstādīto Ginesa
rekordu.
1.5. Par ieguldījumu labdarībā:
1.5.1. Oļegs Zubkovs – par finansējuma piesaisti no Zviedrijas kopienas "Cerību
sēta" projektam, kā arī par palīdzību grūtībās nonākušiem jauniešiem, it īpaši tiem,
kuri ir iznākuši no bērnu nama un cenšas sakārtot savu dzīvi.
1.6. Par ieguldījumu Siguldas novada attīstībā:
1.6.1. Siguldas Rotari klubs, personīgi Anita Isajeva – par ieguldījumu Siguldas
novada Jaunrades centra Tehnoloģiju torņa izveidē.
1.7. Par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā:
1.7.1.
Safari
parks
More,
Paeglīšu
ģimene
par
ieguldījumu
netradicionālās lopkopības nozares - savvaļas dzīvnieku audzēšana nožogotā
teritorijā, attīstībā (pirmais privātais briežu dārzs Latvijā, 170 ha liela teritorija,
audzē staltbriežus, dambriežus, baltos staltbriežus pavisam kopā ~300 dzīvnieki, arī
mežacūkas, nodarbojas ar staltbriežu un dambriežu selekciju).
1.8. Par ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē:
1.8.1. „OMAbike”, personīgi Laura Cimža – par iniciatīvu jauna tūrisma produkta
izveidošanā un paaudžu solidarizēšanos.
2. Apbalvojumus pasniegt 2012.gada 18.novembrī – Siguldas novada svinīgajā pasākumā,
veltītam Latvijas Republikas proklamēšanai.
2.§
Par apbalvojuma „Gada uzņēmums” nominantu apstiprināšanu
Ziņo: Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 26.09.2012. nolikumu „Par Siguldas novada
pašvaldības apbalvojumiem” un 24.10.2012. Apbalvošanas komisijas nolikumu, un saskaņā ar
Apbalvošanas komisijas 2012.gada 1.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.2, §2), atklāti balsojot,
ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Apstiprināt apbalvojuma „Gada uzņēmums 2012” nominantus:
1.1. Gada uzņēmums - lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājs, kura
uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novadā VITA MĀRKETS SIA,VID dati;
1.2. Gada uzņēmums – otrais lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājs, kura
uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novadā R.D.A. SIA, VID dati;
1.3. Gada uzņēmums – trešais lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājs, kura
uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novadā SIGULDAS BŪVMEISTARS AS, VID dati;
1.4. Gada uzņēmums - lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājs, kura
uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novada Allažu pagastā KOKPĀRSTRĀDE 98 SIA,
VID dati;
1.5. Gada uzņēmums - lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājs, kura
uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novada Mores pagastā HUSVIK SIA, VID dati;
1.6. Gada uzņēmums - lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājs, kura
uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novada Siguldas pagastā SIGULDAS CILTSLIETU
UN MĀKSLĪGĀS APAUGĻOŠANAS STACIJA AS, VID dati;
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1.7. Gada uzņēmums - lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājs, kura
uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novada Siguldas pilsētā VITA MĀRKETS SIA, VID
dati;
1.8. Gada uzņēmums – lielākais apgrozījums iepriekšējā gadā uzņēmumam, kura juridiskā
adrese ir Siguldas novadā VITA MĀRKETS SIA Lursoft dati;
1.9. Gada uzņēmums - straujāk augošais uzņēmums Siguldas novadā TT SYSTEMS SIA,
Beites iela 1, Sigulda, (darbgaldu vairumtirdzniecības pakalpojumi), uzņēmums ar
lielāko apgrozījuma pieaugumu pa gadiem- 5,10 reizes pret 2010.gadu, Lursoft dati;
1.10. Gada uzņēmums - lielākais investētājs nekustamajā īpašumā uzņēmējdarbības
veikšanai Siguldas novadā RĪGAS RAJONA SLIMNĪCA SIA ieguldījumi infrastruktūrā
piesaistot ERAF līdzekļus vairāk kā 400 000 Ls;
1.11. Gada jaunais Siguldas novada uzņēmums –VELO MACHINE SIA (velosipēdu un
invalīdu ratiņu ražošana), reģistrēts 22.02.2011. (adrese „Peltes” Siguldas novads,
Helmaņa iela 11, LV –2150).
Aizklātibalsojot, arbalsuvairākumubalojot “par”, Dome nolemj:
1.12. Gada amatnieks:
1.12.1 BALTU ROTAS SIA, Rotkaļi Inita un Vitauts Straupe, Bērzu iela 8, Sigulda;
1.13. Gada mājražotājs:
1.13.1. Piemājas saimniecība LIELGRODES Gunta Kurmīte un Aivars Tabulēvics,
Siguldas novads, Allažu pagasts, Lielgrodes.
1.14. Inovatīvu produktu attīstītājs:
1.14.1. BRAIN HOW SIA produkts „Siguldas svaigais gaiss” uz skārdenes ir «QR»
kods, kuru izmantojot viedtālrunī var atvērt interneta vietni, kurā publicēts
Siguldas apkārtnes tūrisma objektu saraksts.
2. Apbalvojumus pasniegt 2012.gada 18.novembrī – Siguldas novada svinīgajā pasākumā,
veltītam Latvijas Republikas proklamēšanai.
3.§
Par pašvaldības zemes iznomāšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ežu tornis”, reģ. Nr. 44103069605,juridiskā
adrese Purva iela 12, Valmiera, 2012.gada 5.novembra iesniegums ar lūgumu sagatavot zemes
nomas līgumu par Siguldas novada pašvaldībai piederošo teritoriju, uz kuras saskaņā ar
2012.gada 25.jūnijā akceptēto tehnisko projektu „Sporta un aktīvās atpūtas centrs” ”Laurenči””,
paredzēts izbūvēt komandas treniņu torni.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu un 30.10.2007. MK
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, 20.06.2006. MK
noteikumi Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 2.2. un 18. punktu, 2011.gada 8.jūnija
saistošiem noteikumiem Nr.8 „Par neapbūvētu Siguldas novada pašvaldībai piederošo vai
piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (prot. Nr.11, §26) 4.punktu, Siguldas
novada Finanšu komitejas 2012.gada 7.novembra atzinumu (prot. Nr.20, §2), atklāti balsojot, ar
10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Sākot ar 2012.gada 8.novembri iznomāt ar apbūves tiesībām SIA „Ežu tornis”, reģ. Nr.
44103069605,Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar adresi Puķu
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iela 4, Sigulda, Siguldas nov., kad. Nr. 8015 002 0105, zemes vienības daļu 1555 m²
platībā, kad. apz. 8015 002 0100. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – sportam un
atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (kods 0503).
2. Noteikt nomas līguma termiņu – 12 gadi. Nomas maksa 5% no zemes kadastrālās
vērtības un PVN. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot Zemes nomas līgumu ar SIA „Ežu tornis”.
4.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem V.S.
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Siguldas novada Dome ir izskatījusi V.S., [adrese], 2012.gada 15.oktobra pieteikumu par
licences saņemšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada
administratīvajā teritorijā.
Izvērtējot Siguldas novada Domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1. 31.01.2008. VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi V.S. atļauju, sērija BF numurs 0004793,
nodarboties ar taksometru pakalpojumu veikšanu.
2. Taksometru stāvvieta noteikta Ausekļa ielā Siguldas dzelzceļa stacijas laukuma pretējā pusē.
Pēc Siguldas dzelzceļa stacijas 2 kārtas nodošanas ekspluatācijā taksometru stāvvieta ir
paredzēta Pils un Ausekļa ielas krustojumā uz Ausekļa ielas Siguldas dzelzceļa stacijas pusē.
3. V.S. ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus licences un licenču kartīšu saņemšanai,
atbilstoši Siguldas novada Domes 12.05.2010. saistošo noteikumu Nr.11 „Par Siguldas novada
pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu” 3.1. punktam.
Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļu,
21.panta 14.daļas f) apakšpunktu, Autopārvadājuma likuma 35.panta pirmo daļu, Siguldas
novada domes 12.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 11 (prot. Nr.10, &16) „Par Siguldas
novada pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu” 3.1.punktu, Siguldas
novada Finanšu komitejas 2012.gada 24.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.19, §2),atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis, A.Jakobsons, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome
nolemj:
1. Izsniegt V.S., licenci Nr.21 pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz 2 (diviem) gadiem no 2012.
gada 7.novembra līdz 2014.gada 7.novembrim, kā arī licences kartīti transporta līdzeklim
BMV 525, Reģ. Nr. TX6153 no 2012.gada 7.novembra līdz 2014.gada 7.novembrim.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvās tiesas Rīgas tiesu namā.
5.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem A.G.
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Siguldas novada Dome ir izskatījusi A.G., [adrese], 2012.gada 4.oktobra pieteikumu par
licences saņemšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada
administratīvajā teritorijā.
Izvērtējot Siguldas novada Domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
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1. 15.01.2008. VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi A.G. atļauju, sērija BF numurs 0004610,
nodarboties ar taksometru pakalpojumu veikšanu.
2. Taksometru pagaidu stāvvieta noteikta Siguldas dzelzceļa stacijas laukuma pretējā Ausekļa
pusē. Pēc Siguldas dzelzceļa stacijas 2 kārtas nodošanas ekspluatācijā taksometru stāvvieta ir
paredzēta pils un Ausekļa ielas krustojumā uz Ausekļa ielas dzelzceļa stacijas pusē.
3. A.G. ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus licences un licenču kartīšu saņemšanai,
atbilstoši Siguldas novada domes 12.05.2010. Saistošo noteikumu „Par Siguldas novada
pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu” 3.1. punktam
Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 panta trešo
daļu, 15 panta pirmās daļas 19.punktu, 21.panta pirmās daļas 14 punkta f apakšpunktu,
Autopārvadājumu likuma 35. pantu, Siguldas novada domes 12.05.2010 saistošajiem
noteikumiem „Par Siguldas novada pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanu” 3.1 punktu, Siguldas novada Finanšu komitejas 2012.gada 24.oktobra atzinumu
(prot. Nr.19, §3),atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis,
A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Izsniegt A.G. licenci Nr.29 pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz 2 (diviem) gadiem no
2012. gada 7.novembra līdz 2014.gada 7.novembrim, kā arī licences kartīti transporta
līdzeklim SEAT ALHAMBRA, Reģ. Nr. TX1008 no 2012.gada 7.novembra līdz
2014.gada 7.novembrim.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvās tiesas Rīgas tiesu namā.
6.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem V.S.
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Siguldas novada Dome ir izskatījusi V.S., [adrese], 2012.gada 17.septembra. pieteikumu
par licences saņemšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada
administratīvajā teritorijā.
Izvērtējot Siguldas novada Domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1. 15.01.2008. VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi V.S. atļauju, sērija BF numurs 0004609,
nodarboties ar taksometru pakalpojumu veikšanu.
2. Taksometru pagaidu stāvvieta noteikta Siguldas pilsētas dzelzceļa stacijas laukuma pretējā
Ausekļa ielas pusē. Pēc Siguldas dzelzceļa stacijas 2 kārtas nodošanas ekspluatācijā taksometru
stāvvieta ir paredzēta Pils un Ausekļa ielas krustojumā uz Ausekļa ielas dzelzceļa stacijas pusē.
3. V.S. ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus licences un licenču kartīšu saņemšanai,
atbilstoši Siguldas novada Domes 12.05.2010. Saistošo noteikumu „Par Siguldas novada
pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu” 3.1. punktam.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 panta 2.daļu,
21.panta 14.daļas f apakšpunktu, Autopārvadājumu likuma 35. pantu, Siguldas novada domes
12.05.2010.saistošajiem noteikumiem „Par Siguldas novada pasažieru pārvadājumu ar
vieglajiem taksometriem licencēšanu” 3.1 punktu, Siguldas novada Finanšu komitejas
2012.gada24.oktobra atzinumu (prot. Nr.19, §4), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Borīte, J.Strautmanis, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
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1.

2.

Izsniegt V.S. licenci Nr.26 pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz 2 (diviem) gadiem no
2012.gada 7.novembra līdz 2014.gada 7.novembrim, kā arī licences kartīti
transporta
līdzeklim
VW
MULTIVAN,
Reģ.
Nr.
TX1612
no
2012.gada7.novembra līdz 2014.gada 7.novembrim.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvās
tiesas Rīgas tiesu namā.

7.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem M.Z.
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Siguldas novada Dome ir izskatījusi M.Z., [adrese[, 2012.gada 2.oktobra pieteikumu par
licences saņemšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada
administratīvajā teritorijā.
Izvērtējot Siguldas novada Domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1. 14.01.2008.VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi M.Z. atļauju, sērija BF numurs 0004576,
nodarboties ar taksometru pakalpojumu veikšanu.
2. Taksometru pagaidu stāvvieta noteikta Siguldas dzelzceļa stacijas laukuma pretējā Ausekļa
ielas pusē. Pēc Siguldas dzelzceļa stacijas 2 kārtas nodošanas ekspluatācijā taksometru stāvvieta
ir paredzēta Pils un Ausekļa ielas krustojumā uz Ausekļa ielas dzelzceļa stacijas pusē.
3. M.Z. ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus licences un licenču kartīšu saņemšanai,
atbilstoši Siguldas novada domes 12.05.2010. Saistošo noteikumu „Par Siguldas novada
pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu” 3.1. punktam
Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 panta 2.daļu,
21.panta 14.daļas f apakšpunktu, Autopārvadājumu likuma 35. pantu, Siguldas novada Domes
12.05.2010.saistošajiem noteikumiem „Par Siguldas novada pasažieru pārvadājumu ar
vieglajiem taksometriem licencēšanu”3.1.punktu, Siguldas novada Finanšu komitejas 2012.gada
24.oktobra atzinumu (prot. Nr.19, §5), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte,
J.Strautmanis, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Izsniegt M.Z. licenci Nr.28 pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz 2 (diviem) gadiem no
2012. gada 08.novembra līdz 2014.gada 8.novembrim, kā arī licences kartīti
transporta līdzeklim VW SHARAN, Reģ. Nr. TX1585 no 2012.gada 8.novembra līdz
2014.gada 8.novembrim.
2. Lēmumuvarpārsūdzētviena mēneša laikā Administratīvās tiesas Rīgas tiesu namā.
8.§
Par būvniecības ieceri īpašumā „Lejasvārnas-1”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
Ziņo: Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis, A.Jakobsons,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas –
nav,Dome nolemj:
Atlikt jautājuma „Par būvniecības ieceri īpašumā „Lejasvārnas-1”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā” izskatīšanu un atgriezt atkārtotai skatīšanai Attīstības un tūrisma komitejas sēdē,
pieaicinot visas ieinteresētās puses.
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Deputāts V.Vērziņš ar Domes priekšsēdētāja atļauju pamet Domes sēdi. Turpmāk balsošanā
piedalās 9 deputāti.
9.§
Par grozījumiem 2012.gada 25.jūnijā noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.426
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatījusi SIA „Dr. I.Bergas veselības& konsultāciju centrs”, reģistrācijas Nr.40103193315,
juridiskā adrese „Aizupes 2”, Murjāņi, Sējas novads, iesniegumu par grozījumu izdarīšanu
2012.gada 25.jūnijā noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.426, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar 2012.gada 25.jūnijā noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.426,
SIA „Dr. I.Strades ārstu prakse”, reģ.Nr.40103193315, juridiskā adrese Pārslas iela
4-13, Rīga, tikaiznomātas nedzīvojamās telpas „feldšeru punkts” dzīvoklis Nr.8, kas
atrodas Siguldas ielā 5, Mores pagastā, Siguldas novadā, ģimenes ārsta pakalpojuma
sniegšanai;
2. Iesniegumam ir pievienots 2012.gada 27.augusta LR Uzņēmuma reģistra Lēmums
Nr.6-12/121396, kurā ir norādīts, ka 22.08.2012. LR Uzņēmumu reģistrā ir saņemts
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dr. I.Strades ārstu prakse” vienotais
reģ.Nr.40103193315, pieteikums par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā;
3. Saskaņā ar augstāk norādīto LR Uzņēmuma reģistra Lēmumu, firma mainīta no
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dr. I.Strades ārstu prakse” uz SIA „Dr.IBergas
veselības& konsultāciju centrs”, vārds uzvārds mainīts no „Iveta Strade” uz „Iveta
Berga”, juridiskā adrese mainīta no Rīga, Pārslas iela 14-3, uz Sējas nov., Murjāņi
„Aizupes 2”;
4. Ievērojot augstākminēto, ir nepieciešams 2012.gada 25.jūnijā noslēgtajā
Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.426rekvizītu daļā veikt attiecīgas izmaiņas.
Saskaņā ar augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Attīstības un tūrisma komitejas 2012.gada 19.septembra atzinumu (prot. Nr.14,
p.10), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis, A.Jakobsons,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome
nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2012.gada 25.jūnijā noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā
Nr.426, aizstājot visā līguma tekstā vārdus SIA „Dr. I.Strades ārstu prakse”, vienotais
reģistrācijas Nr.40103193315, juridiskā adrese: Pārslas iela 4-13, Rīga, tās valdes
priekšsēdētājas Ivetas Strades, personas kods: 161063-11568, personā” (attiecīgā
locījumā) uz SIA „Dr.IBergas veselības& konsultāciju centrs”, reģistrācijas numurs
40103193315, juridiskā adrese Sējas novads, Murjāņi, „Aizupes 2” ” (attiecīgā locījumā).
10.§
Par grozījumiem 2012.gada 25.jūnijā noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.422
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatījusi SIA „Dr. I.Bergas veselības& konsultāciju centrs”, reģistrācijas Nr.40103193315,
juridiskā adrese „Aizupes 2”, Murjāņi, Sējas novads, iesniegumu par grozījumu izdarīšanu
2012.gada 25.jūnijā noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.422, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar 2012.gada 25.jūnijā noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.422, SIA
„Dr. I.Strades ārstu prakse”, reģ.Nr.40103193315, juridiskā adrese Pārslas iela 4-13,
Rīga, tikaiznomātas nedzīvojamās telpas „Medpunkts” dzīvoklis Nr.8, kas atrodas Birzes
ielā 2, Allažu pagastā, Siguldas novadā, ģimenes ārsta pakalpojuma sniegšanai;
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2. Iesniegumam ir pievienots 2012.gada 27.augusta LR Uzņēmuma reģistra Lēmums Nr.612/121396, kurā ir norādīts, ka 22.08.2012 LR Uzņēmumu reģistrā ir saņemts
komercsabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dr. I.Strades ārstu prakse”, vienotais reģ.
Nr.40103193315, pieteikums par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā;
3. Saskaņā ar augstāk norādīto LR Uzņēmuma reģistra Lēmumu, firma mainīta no
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dr. I.Strades ārstu prakse” uz SIA „Dr. I.Bergas
veselības& konsultāciju centrs”, vārds uzvārds mainīts no „Iveta Strade” uz „Iveta
Berga”, juridiskā adrese mainīta no Rīga, Pārslas iela 14-3, uz Sējas nov., Murjāņi
„Aizupes 2”;
4. Ievērojot augstākminēto, ir nepieciešams 2012.gada 25.jūnijā noslēgtajā Nedzīvojamo
telpu nomas līgumā Nr.422rekvizītu daļā veikt attiecīgas izmaiņas.
Saskaņā ar augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Attīstības un tūrisma komitejas 2012.gada 19.septembra atzinumu (prot. Nr.14,
p.9), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis, A.Jakobsons,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome
nolemj:
1.

Izdarīt grozījumus 2012.gada 25.jūnijā noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā
Nr.422, aizstājot visā līguma tekstā vārdus SIA „Dr. I.Strades ārstu prakse”, vienotais
reģistrācijas Nr.40103193315, juridiskā adrese Pārslas ielā 4-13, Rīgā, tās valdes
priekšsēdētājas Ivetas Strades, personas kods:161063-11568, personā” (attiecīgā
locījumā) uz SIA „Dr. I.Bergas veselības& konsultāciju centrs”, reģistrācijas numurs
40103193315, juridiskā adrese Sējas novads, Murjāņi, „Aizupes 2” (attiecīgā
locījumā).
11.§
Par līdzfinansējumu

Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi iesniegumus no daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem par līdzfinansējuma
piešķiršanu piebraucamo ceļu bedrīšu remontam, pamatojoties uz Siguldas novada domes
saistošo noteikumu Nr. 12 „Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu
izbūves un rekonstrukcijas darbu līdzfinansēšanā” 2.7. punktu (prot. Nr.13, §15), saskaņā ar
Finanšu komitejas 2012.gada 7.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.20, §5), atklāti balsojot, ar 9
balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Piešķirt līdzekļus Ls 6425 apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piebraucamo ceļu
bedrīšu remontam saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Bedrīšu remontu finansēt no 2012.gada budžetā ielu un ceļu remontam paredzētajiem
līdzekļiem.

12.§
Par apbalvojuma „Goda novadnieks” apstiprināšanu
Ziņo: Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
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Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 26.09.2012. nolikuma „Par Siguldas novada
pašvaldības apbalvojumiem” 2.5.punktu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte,
J.Strautmanis, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Apstiprinātapbalvojuma „Godanovadnieks” nominantu:
1.1. AivaruJanelsīti–par mūžaieguldījumuSiguldasnovadaattīstībā.
2. Apbalvojumus pasniegt 2012.gada 18.novembrī – Siguldas novada svinīgajā pasākumā,
veltītam Latvijas Republikas proklamēšanai.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 17:45
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2012.gada 21.novembrī plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2012.gada 21.novembrī, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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