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1.§
Par individuālo darbu
Dome nolemj:
Divām personām atļaut nodarboties ar individuālo darbu.
2.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
Dome nolemj:
Četrām personām piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par
nekustamo īpašumu.

Vienai personai atteikt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par
nekustamo īpašumu.
3.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Dome nolemj:
Astoņos gadījumos atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo
īpašumu.
4.§
Par noliktavas un tirdzniecības zāles ierīkošanu
Dome nolemj:
1. Piekrist tam, ka SIA „TODE” Šķūņu ielā 4, Siguldas pagastā ierīko
noliktavu un tirdzniecības zāli celtniecības materiālu mazumtirdzniecībai.
2. Reklāmas izkārtnes un to izvietojumu jāsaskaņo Siguldas novada
Būvvaldē.
5.§
Par DVD nomu un tirdzniecību
Dome nolemj:
1. Piekrist tam, ka SIA „IH LUCRUM” Siguldā, Raiņa ielā 1 nodarbojas ar
DVD nomu un tirdzniecību.
2. Reklāmas izkārtnes un to izvietojumu jāsaskaņo Siguldas novada Būvvaldē.

6.§
Par līdzekļu piešķiršanu no budžetā neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem
līdzekļiem
Dome nolemj:
1. Izveidot logopēda štata vietu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”.
2. Piešķirt līdzekļus no Siguldas novada pašvaldības 2007. gada budžetā
neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem pils interjera
restaurācijas un remonta darbu veikšanai 6000,- Ls apmērā.

7.§
Par taksometru pakalpojumu veikðanu
Dome nolemj:
1. Piekrist tam, ka SIA „GL2006” Siguldas novada teritorijā nodarbojas ar
taksometru pakalpojumu veikðanu.
2. Atļaut SIA „GL2006” Siguldas viesnīcas laukumā, saskaņojot ar Siguldas
novada domes Nekustamo īpašumu pārvaldi, ierīkot taksometru stāvvietu.

8.§
Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Dome nolemj:
Anulēt ziņas par divu personu deklarēto dzīvesvietu.
9.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mores pagasta padomes mežs Nr.2
atsavināšanu
Dome nolemj:
1. Atļaut atsavināt Siguldas novada domei piederošā nekustamā īpašuma
„Mores pagasta padomes mežs Nr.2”, Mores pagasta, Siguldas novadā ar
kadastra Nr. 4266 005 0039.
2. Noteikt atsavināšanas veidu - mantas pārdošana izsolē.
3. Noteikt izsoles organizētāju - Siguldas novada domes Izsoles komisiju.
4. Veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu un apmaksāt izdevumus.

10.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mores pagasta padomes mežs Nr.2
(kadastra Nr.4266 005 0039) izsoles noteikumu projektu
Dome nolemj:
1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma „Mores pagasta padomes mežs
Nr.2”, Mores pagastā, Siguldas novadā ar kadastra Nr. 4266 005 0039,
izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada Pašvaldības īpašuma izsoles
komisijai veikt izsoles procedūru.

11.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lauku ielā 11, Siguldā, (kadastra Nr.8015
004 0432 ) izsoles noteikumu projektu
Dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala Lauku ielā 11
Siguldā izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma
privatizācijas komisijai veikt izsoles procedūru.

12.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kr.Barona ielā 22N, Siguldā (kadastra Nr.
8015 002 2016 ) privatizācijas noteikumu projektu
Dome nolemj:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Kr.Barona ielā 22N, Siguldā privatizācijas
noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada Pašvaldības īpašuma privatizācijas
komisijai veikt privatizācijas procedūru.

13.§
Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
Dome nolemj:
1. Piešķirt sociālās palīdzības pabalstus par kopējo summu 645,- LVL:
1.1. Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 1 personai par summu 500, –LVL
1.2. Transporta pakalpojumu apmaksai 1personai par summu 50.-LVL
1.3. Kurināmā iegādei 1personai par summu 45,- LVL
1.4. Pamatskolas izlaiduma izdevumu apmaksai 1 personai par summu 50,- LVL
2. Atteikt sociālās palīdzības pabalstu kurināmā iegādei 1 personai.
14.§
Par dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 9, Siguldā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu
dzīvokļu īpašniekiem un pašvaldības dzīvokļa īpašuma nodošanu pārvaldīšanai
un apsaimniekoðanai
Dome nolemj:
1. Nodot daudzdzīvokļu (33 dzīvokļi) dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 9, Siguldā,
pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem un noslēgt viena pašvaldības
dzīvokļa Apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu ar SIA „CDzP
„
15.§
Par zemes iznomāšanu
Dome nolemj:
1. Iznomāt personai Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Siguldas iela 3, Mores pagastā daļu lauksaimnieciskās darbības vajadzībām.
2. Iznomāt personai Siguldas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma
Siguldas pagastā „Liepas-1” pirmās zemes vienības daļu lauksaimnieciskās
darbības vajadzībām.
3. Iznomāt personai Siguldas novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu
Nākotnes ielā A, Siguldas pagastā ceļa uzturēšanas vajadzībām.
16.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses piešķiršanu
Dome nolemj:
Atļaut sadalīt 8 nekustamos īpašumus saskaņā ar pievienotajiem zemes
ierīcības projektiem vai robežu plāniem.

18.§
Par dzīvokļa izīrēšanu
Dome nolemj:
1. Izīrēt personai dzīvokli Nr.18, Pulkveža Brieža ielā 84/86, Siguldā.
2. Noteikt, ka dzīvoklis nav privatizējams.

19.§
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „Plus punkts”, daļu no zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 22A,
Siguldā.

20.§
Par zemes ierīcības projektu izstrādi
Dome nolemj:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem:
1. „Staiņi” Mores pagastā.
2. Doņu iela 19, Siguldā.
3. „Tetergaiļi”, Siguldas pagastā.
4.
P. Brieža ielā 20, Siguldā.
5. Ventas iela 6, Siguldā.
6. Gāles iela 3B un Gāles iela 5, Siguldā,:
7. Dārza iela 18D, Siguldā,
8. „Caunes”, Siguldas pagastā.
21.§
Par nolikuma „Par zemes nomas maksu un kārtību tirdzniecības vietas
iekārtošanai Siguldas pilsētā Siguldas 800 gadu svinību laikā no 2007.gada 9. līdz
12.augustam” apstiprināšanu
Dome nolemj:
Apstiprināt nolikumu “Par zemes nomas maksu un kārtību tirdzniecības vietas
ierīkošanai Siguldas pilsētā Siguldas 800 gadu svinību laikā no 2007. gada 9. līdz
12.augustam”.

22.§
Par izmaiņām Ārkārtas situāciju komisijas sastāvā
Dome nolemj:

Apstiprināt Siguldas novada Ārkārtas situāciju komisiju šādā sastāvā:
1. Uģis Mitrevics

-

Siguldas novada domes izpilddirektors

2. Ivars Meiers

-

3. Augusts Popovs

-

4. Ina Lankovska

-

5. Indulis Andžāns

-

6. Imants Lārmanis

-

7. Jānis Libkovskis

-

8. Ēriks Andžāns

-

9. Harijs Ðtrauss

-

10. Ivars Liepiņš

-

11. Jānis Kārkliņš

-

12. Modris Guķis

-

13. Roberts Blaþevics

-

14. Aivars Jakobsons 15. Laimonis Līkops 16. Ivars Miķelsons
-

VUGD Rīgas rajona brigādes Siguldas daļas
komandieris
Siguldas policijas iecirkņa kārtības policijas
nodaļas priekšnieks
Rīgas rajona slimnīcas uzņemšanas nodaļas
vadītāja
A/S „Latvijas gāze” Siguldas iecirkņa
priekðnieks
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rīgas rajona
iecirkņa priekšnieks
A/S „Siguldas būvmeistars” valdes
priekšsēdētājs
GNP administrācijas Dabas tūrisma daļas
vadītājs
A/S “Baltic Trust Bank” Siguldas filiāles
direktors
A/S „Sadales tīkls” ekspluatācijas daļas Juglas
nodaļas vecākais ekspluatācijas meistars
Siguldā
SIA „Wessemann” siltumenerģijas
ražošanas un pārvaldes dienesta vadītāja
vietnieks
SIA „Saltavots” direktora vietnieks raþoðanas
jautājumos
Zemessardzes 19.kājnieku bataljona 2.kājnieku
rotas komandieris
Mores pagasta administrācijas vadītājs
Siguldas pagasta administrācijas vadītājs
Pašvaldības policijas priekšnieks

Sēdi vadīja:

J.Zilvers

Protokolēja:

I.Kisila

