2013.gada 29.maijā

Siguldā

Nr.11

Sēdes darba kārtība:
1. Par pamatkapitāla palielināšanu „SIA „Saltavots”.
2. Par zemes nomas līguma laušanu.
3. Par zemes iznomāšanu.
4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Mores pagasta centra ūdenskrātuves
sakārtošana”.
5. Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar adresi
Televīzijas iela 17, Sigulda, Siguldas novads (kad. apz. 8015 002 1507).
6. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ozoliņi”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanu.
7. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Veclapaiņi’’, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā, veikala
telpu nomas tiesību izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu.
9. Par Douzelage konferenci (DouzelageGeneralmeeting) 2014.gadā Siguldā.
10. Par saistošo noteikumu „Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”
apstiprināšanu.
11. Par piekrišanu pārjaunot pirkuma līgumu un ierakstīt otru hipotēku
nekustamajam īpašumam Ventas ielā 6A, Siguldā.
12. Par Koncesijas līguma pārjaunošanu.
13. Par vecāku līdzmaksājumu Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras
nometnēm.
14. Par Siguldas novada Jaunrades centra direktores vietnieces pirmsskolas izglītībā
Marutas Mitrevicas apbalvošanu.
15. Par Siguldas 1.pamatskolas direktora vietnieces izglītības jomā Velgas Babjoniševas
apbalvošanu.
16. Par grozījumiem Siguldas 1.pamatskolas nolikumā.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājsUģis Mitrevics
Piedalās deputāti:Jānis Zilvers, Jānis Strautmanis, Jolanta Borīte, Dainis Dukurs, Aivars
Jakobsons, Verners Bērziņš Jānis Odziņš, Ēriks Čoders,Līga Sausiņa, Jānis Kiršteins, Māris
Malcenieks, Guntars Zvejnieks, Andris Zaviļeiskis, Eva Viļķina
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Inese Zīle,Juridiskās
pārvaldes vadītāja Jeļena Zarandija, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Būvvaldes
vadītāja Rudīte Bete, Ekonomiste Anita Strautmane, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Spriņķe,
Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļas vadītāja
Diāna Kondratenko, Sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Jurkāne,Pakalpojumu centra
administratore Signe Turauska, Personāla nodaļas vadītāja Ilze Kisila, Investīciju nodaļas
vadītāja Inga Pole, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Praņevska, Pašvaldības policijas juriste
Kristīne Baltiņa, Ģimenes atbalsta centra vadītāja Kristīne Freiberga
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Piedalās:P/A „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante, Atsavināšanas un
izsoles komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs, Preses pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas
Avīze”)
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.10
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt sēdes
darba kārtību arsešiem jautājumiem„Par kredīta ņemšanu”, „Par līdzekļu piešķiršanu balsošanas
kabīņu iegādei”, „Par līdzekļu piešķiršanu pludmales ģērbtuves iegādei”, „Par naudas balvu
piešķiršanu Jurim Šicam”, Par naudas balvu piešķiršanu Andrim Šicam” un „Par naudas balvas
piešķiršanu Jānim Liepam”.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis,
V.Bērziņš, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Kiršteins, G.Zvejnieks,
A.Zaviļeiskis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību arsešiem jautājumiem:
17. Par kredīta ņemšanu.
18. Par līdzekļu piešķiršanu balsošanas kabīņu iegādei.
19. Par līdzekļu piešķiršanu pludmales ģērbtuves iegādei.
20. Par naudas balvu piešķiršanu Jurim Šicam.
21. Par naudas balvu piešķiršanu Andrim Šicam.
22. Par naudas balvas piešķiršanu Jānim Liepam.
1.§
Par SIA „Saltavots” pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi Finanšu pārvaldes ziņojumu par Siguldas novada Domes mantisko
ieguldījumu SIA „Saltavots” pamatkapitāla palielināšanai. Saskaņā ar Latvijas Īpašuma
Vērtētāju Asociācijas pārstāvju – nekustamā īpašuma vērtētājas Lilitas Pētersones (sertifikāts
Nr.16) un Ievas Kampes (sertifikāts Nr.17) 2013. gada 3.maija atzinumu Latvijas Uzņēmumu
reģistram par mantisko ieguldījumu SIA „Saltavots”, VRN 40103055793, pamatkapitālā,
novērtēti šādi Siguldas novada Domes bilancē un īpašumā esošie pamatlīdzekļi:
1. Nekustamais īpašums Atbrīvotāju ielā 34, Siguldā, Siguldas novadā (zeme – 0,2055
ha, kanalizācijas sūknētava), mantiska ieguldījuma tirgus vērtība ir Ls 19 700
(deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti lati);
2. Nekustamais īpašums Šveices ielā 31A, Siguldā, Siguldas novadā (zeme 0,04 ha,
centrālās kanalizācijas sūknētava un spiedvads)- mantiska ieguldījuma tirgus vērtība ir
Ls 6 800 (seši tūkstoši astoņi simti lati);
3. Nekustamais īpašums „Paceplīši 2”, Siguldā, Siguldas novadā (zeme - 1,3306 ha,
sūknētava, 3 artēziskās akas), mantiska ieguldījuma tirgus vērtība ir Ls 16 600
(sešpadsmit tūkstoši seši simti lati);
4. Nekustamais īpašums „Siguldas pilsētas attīrīšanas iekārtas” Siguldas pagastā,
Siguldas novadā (zeme - 4,58132 ha), mantiska ieguldījuma tirgus vērtība ir Ls 9 800
(deviņi tūkstoši astoņi simti lati),;
5. Nekustamais īpašums Siguldas iela 8, More, Siguldas novada (zeme - 0,1229
ha),mantiska ieguldījuma tirgus vērtība ir Ls 150 (viens simts piecdesmit lati).
Siguldas novada komisija mantiskā ieguldījuma novērtēšanai kapitālsabiedrības SIA
„Saltavots” pamatkapitālā piekrīt vērtētājas Lilitas Pētersones (sertifikāts Nr.16) un
Ievas Kampes (sertifikāts Nr.17) 2013. gada 3.maija atzinumam.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, likuma „Komerclikums” 153.panta pirmo daļu, 154.panta pirmo un trešo
daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās
daļas 1.punktu un otro daļu, 44.pantu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”
3. panta pirmās daļas 4.punktu, 6.panta otro daļu, 40.panta otro daļu, Siguldas novada Domes
2013.20.03. sēdes lēmumu „Par komisijas izveidošanu mantiskā ieguldījuma novērtēšanai
kapitālsabiedrības SIA „Saltavots” pamatkapitālā un nekustamā īpašumu nodošanu Domes
bilancē” (prot. Nr.6, §1), ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 29.maija sēdes atzinumu
(prot. Nr.10, §8), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte,
J.Strautmanis, V.Bērziņš, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
J.Kiršteins, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Apstiprināt 2013. gada 3.maija atzinumu Latvijas Uzņēmumu reģistram par mantisko
ieguldījumu SIA „Saltavots” pamatkapitālā ieguldāmajiem pamatlīdzekļiem 53 050.00
Ls (piecdesmit trīs tūkstoši piecdesmit lati) vērtībā, kuru veica Siguldas novada
komisijas mantiskā ieguldījuma novērtēšanai kapitālsabiedrības SIA „Saltavots”
pamatkapitālā speciālistes - vērtētāja Lilitas Pētersones (sertifikāts Nr.16) un Ievas
Kampe (sertifikāts Nr.17), (pielikums Nr.1).
Aizstāt Siguldas novada domes kapitālsabiedrības SIA „Saltavots” pamatkapitālā
ieguldāmo pamatlīdzekļu atlikušo vērtību 24 255,95 Ls ar mantas novērtēto tirgus
vērtību Ls 53 050 (piecdesmit trīs tūkstoši piecdesmit lati).
Nodot kapitālsabiedrības SIA „Saltavots” īpašumā pamatlīdzekļus Ls 53 050
(piecdesmit trīs tūkstoši piecdesmit lati) vērtībā saskaņā ar mantiskā ieguldījuma
novērtēšanas atzinumu.
Izslēgt no Siguldas novada domes bilances pamatlīdzekļus Ls 53 050 (piecdesmit trīs
tūkstoši piecdesmit lati) vērtībā.
Uzdot Īpašuma nodaļai nodot SIA „Saltavots” pielikumā Nr.1 minētos pamatlīdzekļus
ar nodošanas un pieņemšanas aktu.
Palielināt SIA „Saltavots” pamatkapitālu par 53 050,00 Ls (piecdesmit trīs tūkstoši
piecdesmit lati) vērtībā saskaņā ar pielikumu kā mantisko ieguldījumu.
Palielināt SIA „Saltavots” pamatkapitālu par Ls 13 565,93 (trīspadsmit tūkstoši pieci
simti sešdesmit pieci lati 93 santīmi), kā Siguldas novada Domes naudas ieguldījumu:
7.1. Ls 13 565,93 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci lati 93 santīmi)–
avansa maksājums sabiedrībai ilgtermiņa finanšu ieguldījumos 2012.gada
decembrī - pašvaldības līdzfinansējums.
Pilnvarot kapitālsabiedrības SIA „Saltavots” valdes locekli Jāni Gāgu iesniegt visus
dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, lai veiktu nepieciešamos grozījumus
kapitālsabiedrības statūtos un iesniegt izmainītos statūtus Siguldas novada Domes
Finanšu pārvaldē.
SIA „Saltavots” valdes loceklim Jānim Gāgam nodrošināt pamatkapitāla palielināšanai
nododamo īpašumu reģistrēšanu Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā uz SIA
„Saltavots” vārda sešu mēnešu laikā no statūtu grozījumu veikšanas LR Uzņēmumu
reģistrā.

2.§
Par zemes nomas līguma laušanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J. Zarandija
1999.gada 26.aprīlī starp Allažu pagasta padomi un I.G. tika noslēgts zemes nomas
līgums par nekustamā īpašuma zemes gabala „Upes” 1,745 ha platībā ar zemes kadastra Nr.8042
005 0048, kas atrodas Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar apbūves tiesībām uz 50 (piecdesmit)
gadiem. Saskaņā ar līguma 9.punktu, nomas maksa ir 5% no zemes gabala kadastrālās vērtības.
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Kopš līguma noslēgšanas I.G. ir veicis divus maksājumus par nekustamā īpašuma
nodokli, t.i. 1999.gadā ir samaksāts Ls 10,00 un 2002.gadā ir samaksāts Ls 479,64. Tā rezultātā
uz 13.05.2013. ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 3049,99 apmērā (t.sk., Ls
1159,40 nokavējuma nauda).
I.G. 2013.gada 20.martā ir nosūtīts brīdinājums Nr.10.7/726 par izveidojušos nekustama
īpašuma nodokli un par līguma laušanu, ja netiks apmaksāts izveidojies parāds. 2013.gada
24.aprīlī ir saņemts paziņojums no pasta, ka piegādes laikā adresāts nebija klāt, atstāts
uzaicinājums. Uz aicinājumu ierasties Siguldas novada Domes Juridiskajā pārvaldē, lai risinātu
jautājumus par izveidojušos situāciju, I.G. nav atsaucies līdz šim brīdim.
Saskaņā ar līguma 11.punktu iznomātājs ir tiesīgs lauzt līgumu pirms šai līgumā
noteiktajā termiņā, ja nomnieks sistemātiski (trīs mēnešu laikā) nemaksā nomas maksu, kā arī ja
trīs gadu laikā pēc līguma parakstīšanas netiek uzsākta uzņēmējdarbība pēc līguma 2.p.1.d.
Apsekojot nekustamo īpašumā dabā, tika konstatēts, ka uz zemes netiek veikta nekāda darbība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta
pirmo daļu, un saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 15.maija
atzinumu (prot. Nr.9, §9), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,
J.Borīte, J.Strautmanis, V.Bērziņš, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
J.Kiršteins, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Lauzt 1999.gada 26.aprīlī noslēgto līgumu ar I.G. par nekustamā īpašuma zemes gabala
„Upes” 1,745 ha platībā ar zemes kadastra Nr.8042 005 0048, kas atrodas Allažu
pagastā, Siguldas novadā, ar apbūves tiesībā uz 50 (piecdesmit) gadiem, zemes nomu.
2. Uzsākt nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no I.G. par zemi „Upes”, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, par laika posmu no 01.01.2003- 13.05.2013 – Ls 1890,59
apmērā, kavējuma naudu Ls 1159,40 apmērā, kopā Ls 3049,99 (trīs tūkstoši četrdesmit
deviņi lati, 99 santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
3. Dzēst Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.500 III daļas 1.iedaļā ierakstā
Nr.7.1. nostiprināto lietu tiesību – nomas tiesības uz nekustamo īpašumu uz 50
(piecdesmit) gadiem.
3.§
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot biedrības „ČETRI KRASTI”,Reģ.Nr.40008158466, juridiskā adrese Dārza iela
11 More, Mores pag., Siguldas nov., valdes locekļa A.J. iesniegumu par zemes nomas līguma
noslēgšanu par pašvaldībai piekrītošo zemi 4,5 ha platībā ar nosaukumu „Gulbīši”, More, Mores
pagasts, Siguldas novads, ar mērķi veikt ūdenskrātuves krasta zonas labiekārtošanu (pludmale,
pontons, soliņi, atkritumu urnas...), dīķa daļas ar pludmali padziļināšanu un meniķa nomaiņu,
iedzīvotāju aktīvās atpūtas nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,15.panta
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas pirmo
punktu, Attīstības un tūrisma komitejas 2013.gada 22.maija atzinumu (prot. Nr.9, §5), atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, V.Bērziņš,
J.Odziņš, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Kiršteins, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis,
E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās - 1 (A.Jakobsons),Dome nolemj:
1. Ar 2013.gada 29.maiju uz 9 (deviņiem) gadiem iznomāt biedrībai „ČETRI KRASTI”,
Reģ. Nr. 40008158466, juridiskā adrese Dārza iela 11, More, Mores pag., Siguldas nov.,
Siguldas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Gulbīši”,
More, Mores pag., Siguldas nov. (kadastra numurs 4266 004 0187), zemi 4,5 ha platībā,
ūdenskrātuves krasta zonas labiekārtošanai, iedzīvotāju aktīvās atpūtas nodrošināšanai..
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2. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Zemes īpašumu „Gulbīši”,
Mores pagastā, neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli.
3. Apstiprināt zemes nomas līguma projektu ar biedrību „ČETRI KRASTI”.
4.§
Par līdzfinasējuma piešķiršanu projektam
“Mores pagasta centra ūdenskrātuves sakārtošana”
Ziņo: Investīciju nodaļas vadītāja I.Pole
Izskatījusi biedrības „Četri krasti”, reģ. Nr.40008158466, pārstāvja A.J. 2013.gada
2.maija iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu, kas tiks iesniegts Rīgas rajona Lauku attīstības
biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanai
pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 6.2aktivitātē „Ar zivsaimniecību un
tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”, un piešķirt
līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējās summas – Ls 1000,00, Dome konstatēja:
1. Biedrība „Četri krasti”, reģ. Nr.40008158466, (turpmāk biedrība) ir reģistrēta Uzņēmuma
Reģistra biedrību un nodibinājumu komercreģistrā, juridiskā adrese Dārza iela 11, Mores
pagasts, Siguldas novads.
2. Projekta mērķis ir publiski pieejamas Mores pagasta centra ūdenskrātuves sakārtošana
(meniķa nomaiņa, dīķa tīrīšana, smilšu pievešana pludmalē un kopējā krasta zonas
labiekārtošana).
3. Projekta realizēšanai starp Siguldas novada Domi un biedrību „Četri krasti” ir jāparaksta
zemes nomas līgums.
Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 2012.gada 11.janvāra Siguldas novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un
nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas novadā,kā arīFinanšu komitejas 2013.gada
29.maija atzinumu(prot. Nr.10, §5), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, V.Bērziņš, J.Odziņš, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
J.Kiršteins, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās - 1
(A.Jakobsons),Dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Četri krasti”, reģ. Nr. 40008158466, juridiskā adrese Dārza iela 11,
Mores pagasts, Siguldas novads, dalību Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības
izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanai
pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 6.2. aktivitātē „Ar zivsaimniecību
un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” un 2014.gadā
piešķirt līdzfinansējumu – Ls 1000,00 apmērā projekta apstiprināšanas gadījumā.
2. Paredzēt līdzekļus 2014.gadā projekta „Mores pagasta centra ūdenskrātuves sakārtošana”
līdzfinansēšanai no Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
5.§
Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar adresi Televīzijas
iela 17, Sigulda, Siguldas novads (kad. apz. 8015 002 1507)
Ziņo: Būvvaldes vadītāja R.Bete
Izskatot SIA „M un M” (juridiskā adrese: Aviācijas iela 13-93, Rīga, biroja adrese
Biķernieku iela 11-13 LV-1039, reģ.Nr.40003930560), iesniegto „Detālplānojumu īpašumam
Televīzijas ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 002 1507”, saskaņā ar
detālplānojuma izstrādes vadītājas 22.05.2012. “Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu
nekustamam īpašumam ar adresi Televīzijas iela 17, Sigulda, Siguldas novads (kad. apz. 8015
002 1507)”, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 43.pantu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par
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pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktu, saskaņā ar Attīstības un
tūrisma komitejas sēdes 2013.gada 22.maija atzinumu (prot. Nr.9,§3), atklāti balsojot, ar 15
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, V.Bērziņš, J.Odziņš,
A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Kiršteins, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis,
E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Apstiprināt „Detālplānojumu īpašumam Televīzijas ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra Nr.8015 002 1507”.
2. Apstiprināt administratīvā līguma projektu par Detālplānojuma īstenošanas kārtību.
3. Apstiprināt adresāciju detālplānojuma teritorijā esošajām ēkām un būvēm (pielikums
Nr.1).
4. Lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu elektroniski nosūtīt Latvijas Republikas
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.
5. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
un „Siguldas novada ziņas”, ievietot Siguldas novada mājas lapā www.sigulda.lv
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010).
6.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ozoliņi”,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas 2013.gada 19.aprīļa lēmumu (prot.Nr.4, §1) nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Ozoliņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8094
005 0187 un D.S. pilnvarotās personas O.S., pēc 2003.gada 18.septembra pilnvaras Nr.152,
Siguldas pagastā, 2012.gada 23.augusta iesniegumu, iereģistrētu Nr.8.14/1797, Dome konstatē:
1.
Zemes vienības „Ozoliņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra
apzīmējumu 8094 005 0187, ar platību 0,6 ha, pieder Siguldas novada pašvaldībai,
pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Skaidrītes
Temļakovas 2013.gada 15.aprīļa lēmumu, saskaņā ar ierakstu Siguldas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0051 9944.
2.
Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas apliecības III daļas 1.iedaļā – lietu
tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu izdarīts ieraksts: zeme apgrūtināta ar zemes
īpašniekam nepiederošu būvi vai būves daļu 0,01 ha, zemes īpašniekam nepiederošu būvi
vai būves daļu 0,004 ha un zemes īpašniekam nepiederošu būvi vai būves daļu 0,01 ha.
3.
Ar Siguldas novada Domes 2012.gada 26.septembra lēmumu (Nr.17, prot.
Nr.8) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes iznomāšanu Dzidrai Skultei”
tika izbeigtas lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Ozoliņi”, Siguldas
pagastā, Siguldas novadā 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0187 un tika
noteikts, ka minētā zemes vienība ir piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai un nolemts
iznomāt D.S. zemi uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās
vērtības.
4.
Starp Siguldas novada Domi un D.S. 2012.gada 1.oktobrī tika noslēgts zemes
nomas līgums par zemes vienību „Ozoliņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu.
5.
Saskaņā ar Siguldas novada Domes nodokļu administratores 08.05.2013. izziņu
par zemes vienību „Ozoliņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nav nekustamā īpašuma
nodokļa un zemes nomas maksas parādu.
6.
Nekustamā īpašuma „Ozoliņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, lietošanas
mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
7.
Zemes vienība „Ozoliņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra
apzīmējumu 8094 005 0187, nav nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai.
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Vadoties no augstākminētā un pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums” 2¹.panta trešo daļu „atsavinot zemesgabalu likumā noteiktajā kārtībā, ievēro arī tās
likuma normas, kurās noteikts to personu loks, kuras saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma
tiesību subjekti, 4.panta pirmo daļu „atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to
funkciju nodrošināšanai”, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, ka „atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas
līgumu, ja šī persona vēlas pirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas
līgums”, 5.panta pirmo daļu „atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu
dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija”, 8.panta otro daļu „atsavināšanai
paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtība”, 9.panta otro daļu „institūciju,
kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka
atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija”, 44.panta septīto daļu „publiskai personai
piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai
personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma darbības laikā ” un Finanšu komitejas
2013.gada 15.maija atzinumu (prot. Nr.9, §2), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, V.Bērziņš, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Kiršteins, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis, E.Viļķina), pret – nav, atturas
– nav,Dome nolemj:
1. Atsavināt Siguldas novada Domei piederošo īpašumu 0,6 ha platībā ar nosaukumu
„Ozoliņi” (kad. Nr. 8094 005 0187), Siguldas pagasts, Siguldas novads.
2. Pasūtīt nekustamā īpašuma „Ozoliņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, novērtēšanu
sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam un izņemt izziņu par mežaudzes vērtību.
3. Zemes vienības atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgai personai D.S.
4. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai
organizēt pašvaldībai piederošās zemes vienības atsavināšanas procedūru.
7.§
Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Veclapaiņi’’, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 15.maija lēmumu
(prot.Nr.9, §5) un saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta
pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas astoto punktu, 14.panta otro punktu, atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – 3
(V.Bērziņš, Ē.Čoders, J.Kiršteins),Dome nolemj:
Apstiprināt pašvaldībai piederošā zemes gabala „Veclapaiņi”, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, ar kadastra apzīmējumu 8042 008 0086, sastāvošu no zemesgabala 12,18 ha
platībā, atsavināšanas paziņojuma projektu.
8.§
Par nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā, veikala telpu
nomas tiesību izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
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Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2013.gada 19. februāra (prot. Nr.2, §1) lēmumu nodot izsolē telpu nomas tiesības pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā ar kadastra
apzīmējumu 8042 004 0218 001 veikala telpām, ar kopējo platību 122,9 m², Siguldas novada
Domes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (prot. Nr.9, §16) „Parnekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A,
Allažu pagastā, Siguldas novadā, veikala telpu nomas tiesībuizsoli” un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas trešo punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta a, b apakšpunktu, Civillikuma 2112., 2122. 2123., 2124., 2126.pantu,
08.07.2010. MK noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem’’ un
saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada 29.maija sēdes lēmumu (prot. Nr.10, §6), atklāti
balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, V.Bērziņš,
J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Kiršteins, G.Zvejnieks,
A.Zaviļeiskis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A,
Allažu pagastā, Siguldas novadā, veikala telpu nomas tiesību izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijai veikt izsoles procedūru.
9.§
Par Douzelage konferenci (DouzelageGeneralmeeting) 2014. gadā Siguldā
Ziņo: deputāte, Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Izskatīts Kultūras pārvaldes ziņojums par Siguldas novada saistībām 2014.gadā Siguldā
rīkot Eiropas mazo pilsētu sadraudzības tīkla Douzelag dalībnieku konferenci. Siguldas novads
no 2004.gada darbojas Eiropas mazo pilsētu sadraudzības tīklā Douzelage. Tā ir unikāla
starptautiska organizācija, kas apvieno dalībniekus no 27 Eiropas Savienības valstīm.
Katru gadu iesaistīto dalībnieku pārstāvji tiekas, lai koordinētu šo dinamisko
starptautisko sadarbību, mācītos viens no otra un iesaistītu vietējos iedzīvotājus.
Saskaņā ar iepriekšējo vienošanos 2014.gadā Siguldai jāuzņemas Douzelag konferences
rīkošana, nodrošinot 150 dalībnieku uzņemšanu un nodrošinot konferences programmu:
1. Konferences galvenā tikšanās (GeneralMeeting);;
2. Izglītības darbinieku darbs grupās – pedagogu un izglītības administratoru
tikšanās un pieredzes apmaiņa, kā arī prezentācijas un meistarklases projektu
sagatavošanā un finansējuma piesaistē izglītības sektorā;
3. Radošas jauniešu aktivitātes.
Vadoties no Kultūras pārvaldes ziņojuma unAttīstības un tūrisma komitejas atzinumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu gādāt par iedzīvotāju
izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un
audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);5.punktu rūpēties par kultūru un
sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska
un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu
saglabāšanai u.c.) un saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 15.05.2013. lēmumu (prot.
Nr.7, §13), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte,
J.Strautmanis, V.Bērziņš, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
J.Kiršteins, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt Douzelage konferences rīkošanu 2014.gadā no 24. līdz 27.aprīlim.
2. Uzdot Kultūras pārvaldei sadarbībā ar Izglītības pārvaldi izstrādāt konferences
programmu.
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3. Uzdot Investīciju nodaļai organizēt finansējuma piesaisti.
10.§

Par saistošo noteikumu
„Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu
un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 39.panta pirmo
daļuatklāti balsojot, un ņemot vērā Attīstības un tūrisma komitejas 2013.gada 22.maija atzinumu
(prot. Nr.9, §2),atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte,
J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Kiršteins,
G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – 1 (V.Bērziņš),Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
11.§
Par piekrišanu pārjaunot pirkuma līgumu un ierakstīt otru hipotēku
nekustamajamīpašumam Ventas ielā 6A, Siguldā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatot R.Ā, un A.Ā., (adrese), 2013.gada 17.maija lūgumu noslēgt pārjaunojuma
līgumu un dot piekrišanu ierakstīt hipotēku nekustamajam īpašumam Ventas ielā 6A, Siguldā,
par labu komercbankai, lai realizētu Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecība fonda lauku
attīstībai ( ELFLA) projektu, kuru realizē A.Ā. piederošais uzņēmums SIA „DAMSON”,
konstatēts:
1. R.Ā. nekustamo īpašumu Ventas ielā 6A, Siguldā, iegādājies 2008.gada 18.augustā
saskaņā ar pirkuma līgumu Nr.5 par Ls 27500,00.
2. Nostiprinājuma lūgumā saskaņā ar pirkuma līguma 1.5. punktu noteikts, ka „Līdz
pilnai pirkuma maksas nomaksai Pircējam Zemesgrāmatas nodalījumā izdarāms
ieraksts - aizliegums pārdot, ieķīlāt un iznomāt nekustamo īpašumu bez rakstiskas
Pārdevēja piekrišanas”
3. 2008.gadā R.Ā. iemaksāja Domes norēķinu kontā Ls 19608,80.
3.1. Ar 2008.gada 30.oktobra Vienošanās par grozījumiem 2008.gada 18.augusta
pirkuma līgumam Nr.5” atlikusī pamatsummas samaksa tika atlikta līdz
2009.gada.31.martam.
3.2. 2009.gada 20.aprīlī tika noslēgta Vienošanās Nr.2 par grozījumiem 2008.gada
18.augusta pirkuma līgumam Nr.5, ar kuru atlikusī pamatsummas samaksa
pagarināta līdz 2010.gada 31.decembrim.
3.3. Ar 2009.gada 14.decembra lūgumu R.Ā. lūdz rast iespēju vēlreiz pagarināt
atlikušās nenomaksātās summas apmaksas termiņu līdz 2011.gada
31.decembrim.
3.4. 2010.gada 11.februārī ar R.Ā. ir noslēgta vienošanās par grozījumiem pie
2008.gada 18.augusta noslēgtā pirkuma līgumā Nr.5 ar līguma grozījumiem
2008.gada 30.oktobrī, 2009.gada 20.aprīlī, ar kuru sastādīts maksājuma grafiks
līdz 2014.gada decembrim, vienošanās noslēgta notariālā akta formā un
iereģistrēta Zvērinātas notāres L.Kreiles aktu un apliecinājumu reģistrā ar
Nr.410.
3.5. R.Ā. ir iekļāvies maksājuma grafikā, uz 2013.gada 21.maiju parādu nav.
4. Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa datubāzi nekustamajam īpašumam Ventas
ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā, uz 2013.gada 1.februāri nav nekustamā īpašuma
nodokļa parādu.
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5.

6.

7.

Ar Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās pārvaldes 2012.gada
6.novembra Lēmumu par projekta iesnieguma Nr.12-04-L31202-000343
apstiprināšanu ir atzīts, ka SIA „DAMSON ” iesniegtais ražotnes izveides un
attīstības projekts atbilst publiska finansējuma nosacījumiem un ir apstiprināts.
Projekta īstenošanas gadījumā atbalsta saņēmējam SIA „DAMSON ”būs iespēja
saņemt publisko finansējumu Ls 48931,45, kopējās attiecināmās projekta izmaksas
Ls 69902,07.
Projekta realizācijas ietvaros līdz šā gada 16.augustam SIA „DAMSON” plāno
izveidot modernu mūsdienīgu ražotni ar modernām apstrādes iekārtām „Apogos” ,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā un radīt jaunas darba vietas .
Saskaņā ar Lursoft datubāzes datiem uz 2013.gada 20.maiju SIA „DAMSON”,
reģistrācijas Nr. 40103425862, ar juridisko adresi „Apogi”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads 50 %īpašniece ir A.Ā.
8. Saskaņā ar Latvijas Republikas Maksātnespējas reģistra datiem uz 2013.gada
20.maiju fiziskai personai A.Ā. nav pasludināts fiziskas personas maksātnespējas
process.

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību
īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 15.panta
pirmās daļas 10.punktu sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā,
rūpēties par bezdarba samazināšanu;, 21.panta otro daļu Domes darbībai un lēmumiem jābūt
maksimāli lietderīgiem un saskaņā ar Attīstības un tūrisma komitejas 2013.gada 22.maija
atzinumu (prot. Nr.9, §6), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,
J.Borīte, J.Strautmanis, V.Bērziņš, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
J.Kiršteins, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Piekrist, ka A.Ā. pārņem R.Ā. saistības pēc 2008.gada 18.augusta pirkuma līguma Nr.5
un noslēgt pārjaunojuma līgumu ar A.Ā. un R.Ā.
2. Piekrist otrās hipotēkas ierakstīšanai zemesgrāmatā nekustamajam īpašumam Ventas
ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra Nr.8015 004 0213 sakarāar ELFLA
projekta Nr.12-04-L31202-000343 realizācijas kreditēšanu, kas saistīta vienīgi ar SIA
„DAMSON ” ražotnes izveidi un attīstību.
3. Noteikt, ka visus izdevumus sakarā ar pārjaunojuma līguma un nostiprinājuma lūguma
sagatavošu un apstiprināšanu, ka arī izdevumus, kas saistīti ar hipotēkas ierakstīšanu
zemesgrāmatā sedz A.Ā.
4. Noteikt, ka A.Ā. īpašuma tiesības uz nekustamu īpašumu Ventas ielā 6A, Siguldā,
Siguldas novadā, ar kadastra Nr.8015 004 0213, nostiprināmas zemesgrāmatā viena
mēneša laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.
12.§
Par Koncesijas līguma pārjaunošanu
Ziņo: Izpilddirektore I.Zīle
Izskatīja SIA „Eko Baltija” 24.05.2013. iesniegumu par to, ka SIA „Eko Baltija” ir
pārņēmusi OU „VSA Eesti” (reģistrēts Igaunijas Republikā ar nr.10391898, iepriekšējais
nosaukums akciju sabiedrība „Vaania”) kā koncesijas ieguvēja tiesības un saistības saistībā ar
2003.gada 16.jūnijā Koncesijas līgumu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas
tiesību Siguldas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Iesniegumam pievienoti
dokumenti:
1) Līgums starp SIA „Eko Baltija” un OU „VSA Eesti”;
2) Izraksts no SIA „Eko Baltija” valdes sēdes protokola;
3) SIA „Eko Baltija” operatīvā 2012.gada pārskata kopija.
Dome konstatē:
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1. Koncesijas ieguvēja reorganizētās akciju sabiedrības „Vaania” tiesību pārņēmēja OU „VSA
Eesti”, reģistrēta Igaunijas Republikā ar Nr.10391898, neplāno nodarboties ar atkritumu
apsaimniekošanu.
2. Saskaņā ar Koncesijas likuma 11.panta otro daļu koncesijas ieguvējs akciju sabiedrība
„Vaania”, kas nav Latvijas uzņēmums, izveidoja Latvijā SIA „Vaania”, reģistrēts Latvijā ar
Nr.40003630534, kas ir šī līgumā Koncesionārs.
3.Saskaņā ar Lursoft datubāzes datiem Koncesionārā SIA „Vaania” 90% kapitāla daļu īpašnieks
ir SIA ”Eko Baltija”, reģistrācijas Nr. 40003582465.
4.Saskaņā ar 2013.gada 20.maija līgumu starp SIA „Eko Baltija” un OU „VSA Eesti” par
saistību pāreju, SIA ”Eko Baltija” uzņemas pilnu atbildību par Koncesijas līguma ar
grozījumiem izpildi.
5.SIA „Eko Baltija” iesniegtie dokumenti apliecina, ka tās maksātspēja un tiesībspēja atbilst
visiem Koncesijas noteikumiem.
Pamatojoties uz Koncesijas līguma 9.4. punktu, Koncesiju likuma 12.pantu, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un ņemot vērā Finanšu komitejas
2013.gada 29.maija sēdes atzinumu (prot. Nr.10, §9), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, V.Bērziņš, J.Odziņš, A.Jakobsons,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Kiršteins, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis, E.Viļķina), pret – 1
(V.Bērziņš), atturas – nav,Dome nolemj:
1. Piekrist koncesijas līguma pārjaunošanai sakarā ar koncesijas ieguvējaOU „VSA Eesti”
(reģistrēts Igaunijas Republikā ar nr.10391898, iepriekšējais nosaukums akciju sabiedrība
„Vaania”) saistību nodošanu SIA ”Eko Baltija”, reģistrācijas Nr. 40003582465.
2. Izdarīt grozījumus vienošanās pie Koncesijas līguma, aizstājot vienošanās tekstā
koncesijas ieguvēju akciju sabiedrības „Vaania” ar saistību pārņēmēju - sabiedrību ar
ierobežotu atbildību ”Eko Baltija”, reģistrācijas Nr. 40003582465.
13.§
Par vecāku līdzmaksājumu Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras
nometnēm
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Saskaņā ar 2012.gada 8.februārī Siguldas novada Domes apstiprināto (protokols Nr.3,
§3) Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa
nolikumu, vērtēšanas komisija ir izvērtējusi 15 Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu
vasaras nometņu konkursam iesniegtos projektus,un Izglītības un kultūras komiteja 15.maija
sēdē (prot.Nr.7, § 6) apstiprinājusi piešķirto finansējumu 10 nometnēm, no kurām 6 organizē
Siguldas novada pašvaldības iestādes. Atbilstoši tāmēm šīm iestādēm nometņu organizēšanai
nepieciešams vecāku līdzfinansējums bērnu ēdināšanas un ekskursiju izdevumu segšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 21.panta 14.punkta g)
apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un saskaņā ar Izglītības un kultūras
komitejas 2013.gada 29.maija sēdes atzinumu (prot. Nr.8 ,§1), Finanšu komitejas 2013.gada
29.maija sēdes atzinumu (prot. Nr.10 ,§4),atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, V.Bērziņš, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Kiršteins, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis, E.Viļķina), pret – nav, atturas
– nav,Dome nolemj:
1. Apstiprināt dalības maksu Siguldas novada pašvaldības iestāžu organizētajām bērnu un
jauniešu vasaras nometnēm:
LīdzNr.
Nosaukums
Organizācija Vecums Laiks
Norises vieta
maksājums
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1.

Jušu vasaras
klubiņš

Siguldas
novada
Jaunrades
centrs

7-12
gadi

10.06.14.06.

2.

Jušu vasaras
klubiņš

Siguldas
novada
Jaunrades
centrs

7-12
gadi

17.06.21.06.

3.
Kaķīškalna
pētnieki

Laurenču
sākumskola

7-12
gadi

27.07.02.08.

4.

5.

6.

Beidzot
brīvdienas ir
klāt
Aktīvās
atpūtas un
vispārējās
sagatavotības
nometne
Vides izziņas
nometne

Siguldas
pilsētas
vidusskola

7-12
gadi

03.06.14.06.

Siguldas
novada
Jaunrades
centra "Ideju
Namiņš" Skolas
ielā 3, Siguldā
Siguldas
novada
Jaunrades
centra "Ideju
Namiņš" Skolas
ielā 3, Siguldā
Laurenču
sākumskola,
Laurenču iela 7,
Sigulda
Siguldas
pilsētas
vidusskola un
Siguldas
apkārtne

Ls 20,00

Ls 20,00

Ls 20,00

Ls 45,00

Ls 15,00

Siguldas
Sporta skola
Mores
pamatskola

7-12
gadi
10.-15
gadi

26.08.30.08.
03.06.07.06.

Siguldas Sporta
skola un
Siguldas
apkārtne
Mores
pamatskola

Ls 7,5

14.§
Par Siguldas novada Jaunrades centra direktores vietnieces pirmsskolas izglītībā Marutas
Mitrevicas apbalvošanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Izskatījusi Siguldas novada Izglītības pārvaldes priekšlikumu par Siguldas novada
Jaunrades centra direktores vietnieces pirmsskolas izglītībā Marutas Mitrevicas apbalvošanu par
mūža ieguldījumu Siguldas novada pirmsskolas izglītības attīstībā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī saskaņā ar 26.09.2012. Siguldas novada
Domes nolikuma „Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumiem” 1.2.7.p. un Izglītības un
kultūras komitejas 2013.gada 29.maija sēdes atzinumu (prot. Nr.8, p.2), atklāti balsojot, ar 15
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, V.Bērziņš, J.Odziņš,
A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Kiršteins, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis,
E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Apbalvot Siguldas novada Jaunrades centra direktores vietnieci pirmsskolas izglītībā
Marutu Mitrevicupar mūža ieguldījumu Siguldas novada pirmsskolas izglītības attīstībā ar
Atzinības rakstu, pasniedzot to Siguldas novada Jaunrades centra mācību gada noslēguma
pasākumā 2013.gada 31.maijā.
15.§
Par Siguldas 1.pamatskolas direktora vietnieces izglītības jomā Velgas Babjoniševas
apbalvošanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
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Izskatījusi Siguldas novada Izglītības pārvaldes priekšlikumu par Siguldas 1.pamatskolas
direktora vietnieces izglītības jomā Velgas Babjoniševas apbalvošanu par mūža ieguldījumu
Siguldas 1.pamatskolas skolēnu izglītošanā un audzināšanāun pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī saskaņā ar 26.09.2012. Siguldas novada
Domes nolikuma „Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumiem” 1.2.7.p. un Izglītības un
kultūras komitejas 2013.gada 29.maija sēdes atzinumu (prot. Nr.8, p.3), atklāti balsojot, ar 15
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, V.Bērziņš, J.Odziņš,
A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Kiršteins, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis,
E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Apbalvot Siguldas 1.pamatskolas direktora vietnieci izglītības jomā Velgu
Babjoniševupar mūža ieguldījumu Siguldas 1.pamatskolas skolēnu izglītošanā un audzināšanā ar
Atzinības rakstu, pasniedzot to Siguldas 1.pamatskolas 9.klašu izlaiduma svinīgajā pasākumā.
16.§
Par grozījumiem Siguldas 1.pamatskolas nolikumā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Saņemts Siguldas 1.pamatskolas direktora Valtera Mača iesniegums izdarīt grozījumus
Siguldas 1.pamatskolas nolikumā, pamatojoties uz grozījumiem Vispārējās izglītības likumā un
2012.gada 28.februārī pieņemtajiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr.149 „Noteikumi par
kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un
obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”.
Saskaņā ar augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, 41. panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar Izglītības un kultūras
komitejas 2013.gada 29.maija sēdes atzinumu (prot. Nr.8,§4), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, V.Bērziņš, J.Odziņš, A.Jakobsons,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Kiršteins, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis, E.Viļķina), pret –
nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Izdarīt sekojošus grozījumus 2010.gada 27.janvārī apstiprinātajā Siguldas 1.pamatskolas
nolikumā (Nr.2, §23):
1.1.izteikt nolikuma 21.punktu šādā redakcijā: „Skolēnu uzņemšana skolā, pārcelšana
nākamajā klasē vai arī jautājuma izskatīšana par atstāšanu otru gadu tajā pašā klasē,
notiek atbilstoši 2012.gada 28.februārī Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 149
“Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs
un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”. Bērnus
skolas 1.klasēs uzņem bez pārbaudījumiem, saskaņā ar skolā apstiprināto kārtību
"Kārtība, kādā iesniedzami un izskatāmi iesniegumi uzņemšanai pirmajā klasē".”
1.2.izteikt nolikuma 35.punktu šādā redakcijā: „Ja izglītojamais nav ieguvis vērtējumu
kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem vai arī vairāk
kā divos no tiem saņēmis vērtējumu, kas atbilstoši valsts izglītības standartā
noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm,
viņam tiek izsniegta liecība. Vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts
pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu.”

17.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, saskaņā ar
Siguldas novada Domes 2013.gada 29.maija Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr. 10, §14),
atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis,
V.Bērziņš, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Kiršteins, G.Zvejnieks,
A.Zaviļeiskis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē vienkāršotai rekonstrukcijai Pirmskolas
izglītības iestādē „Pīlādzītis” Ls 65 856,- (sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti
piecdesmit seši lati) apmērā.
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar LR Valsts kases noteikto gada
procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2028.gada jūlija mēnesim.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņš 2014. gada jūlija mēnesis.
4. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
18.§
Par līdzekļu piešķiršanu balsošanas kabīņu iegādei
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Elīnas Grobiņas lūgumu par papildus
līdzekļu piešķiršanu balsošanas kabīņu iegādei, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 3. panta otro un piekto daļu, saskaņā ar
Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 29.maija sēdes atzinumu (prot. Nr.10,
§12), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis,
V.Bērziņš, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Kiršteins, G.Zvejnieks,
A.Zaviļeiskis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Piešķirt papildus līdzekļus Ls 1000,00 apmērā balsošanas kabīņu iegādei un iekļaut
minēto summu Siguldas novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumos.
19.§
Par līdzekļu piešķiršanu pludmales ģērbtuves iegādei
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi SIA „Makara tūrisma birojs” iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzekļus
ģērbtuves iegādei un uzstādīšanai Siguldas pludmalē, pamatojoties uz 2010. gada 6. aprīļa MK
noteikumu Nr. 341 „Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība” 2. punktu un 2003. gada 2.
maija Publisko tiesību līgumu par glābšanas funkciju nodošanu SIA „Makara tūrisma birojs”
1.punktu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 29.maija sēdes
atzinumu (prot. Nr.10, §13), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,
J.Borīte, J.Strautmanis, V.Bērziņš, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
J.Kiršteins, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Piešķirt līdzekļus Ls 2200,00 apmērā ģērbtuves iegādei un uzstādīšanai Siguldas
pludmalē un iekļaut minēto summu Siguldas novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumos.

20.§
Par naudas balvu piešķiršanu Jurim Šicam
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
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Ir izskatīts 2013.gada 29.aprīļa Jura Šica iesniegums un tam pievienotie dokumenti,
atbilstoši Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma „Par kārtību, kādā Siguldas
novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu
apmēru” (Nr. 7, §8) 5.2., 5.3., 8. un 9. punktam, kā arī pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
9.panta pirmās daļas 10.punktu, 2013.gada 15. maija Sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.7, § 3)
un Finanšu komitejas 2013.gada 29.maija atzinumu (prot. Nr.10, §1), atklāti balsojot, ar 15
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, V.Bērziņš, J.Odziņš,
A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Kiršteins, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis,
E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirt naudas balvu Jurim Šicam Ls 3100,00apmērā pirms nodokļu samaksas par
šādiem sasniegumiem sportā 2012./2013. gada sezonā:
1.1.Par 6.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Iglsa, Ls 200,00;
1.2.Par 6.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Altenberga, Ls 200,00;
1.3.Par 4.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Sigulda, Ls 200,00;
1.4.Par 4.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Sigulda,
Ls 200,00;
1.5.Par 4.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Kēnigzē, Ls 200,00;
1.6.Par 4.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Kēnigzē,
Ls 200,00;
1.7.Par 4.vietu Eiropas čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Oberhofa, Ls 200,00;
1.8.Par 5.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām,
Winterberga Ls 200,00;
1.9.Par 4.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Soči, Ls 200,00;
1.10. Par 6.vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Wistlera,
Ls 300,00;
1.11. Par 3.vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Wistlera, Ls 500,00;
1.12. Par 6.vietu Pasaules kausa posmu kopvērtējumā kamaniņu sportā divnieku
ekipāžām Ls 300,00.
1.13. Par 7.vietu Pasaules kausa posmu kopvērtējumā kamaniņu sportā stafetēs Ls
200,00.
2. Naudas balvu Ls 3100,00 apmērā un darba devēja Valsts sociālās obligātās
apdrošināšanas iemaksas par summu Ls 505,89 apmērā izmaksāt no neparedzētiem
gadījumiem paredzētiem budžeta līdzekļiem.
21.§
Par naudas balvu piešķiršanu Andrim Šicam
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir izskatīts 2013.gada 29.aprīļa Andra Šica iesniegums un tam pievienotie dokumenti,
atbilstoši Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma „Par kārtību, kādā Siguldas
novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu
apmēru” (Nr. 7, §8) 5.2., 5.3., 8. un 9. punktam, kā arī pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
9.panta pirmās daļas 10.punktu, 2013.gada 15. maija Sporta komitejas atzinumu (prot.Nr.7, § 3)
un Finanšu komitejas 2013.gada 29.maija atzinumu (prot. Nr.10, §2), atklāti balsojot, ar 15
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, V.Bērziņš, J.Odziņš,
A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Kiršteins, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis,
E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1

Piešķirt naudas balvu Andrim Šicam Ls 3100,00apmērā pirms nodokļu samaksas par
šādiem sasniegumiem sportā 2012./2013. gada sezonā:
1.1.Par 6.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Iglsa, Ls 200,00;
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1.2.Par 6.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Altenberga, Ls 200,00;
1.3.Par 4.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Sigulda Ls 200,00;
1.4.Par 4.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Sigulda Ls
200,00;
1.5.Par 4.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Kēnigzē, Ls 200,00;
1.6.Par 4.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Kēnigzē,
Ls 200,00;
1.7.Par 4.vietu Eiropas čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Oberhofa, Ls 200,00;
1.8.Par 5.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām,
Winterberga, Ls 200,00;
1.9.Par 4.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Soči, Ls 200,00;
1.10. Par 6.vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Wistlera,
Ls 300,00;
1.11. Par 3.vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Wistlera, Ls 500,00;
1.12. Par 6.vietu Pasaules kausa posmu kopvērtējumā kamaniņu sportā divnieku
ekipāžām Ls 300,00.
1.13. Par 7.vietu Pasaules kausa posmu kopvērtējumā kamaniņu sportā stafetēs Ls
200,00.
2. Naudas balvu Ls 3100,00 apmērā un darba devēja Valsts sociālās obligātās
apdrošināšanas iemaksas par summu Ls 505,89 apmērā izmaksāt no neparedzētiem
gadījumiem paredzētiem budžeta līdzekļiem.
22.§
Par naudas balvas piešķiršanu Jānim Liepam
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir izskatīts 2013.gada 29.aprīļa Jura Šica un Andra Šica iesniegums un tam pievienotie
dokumenti, atbilstoši Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma „Par kārtību, kādā
Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un
naudas balvu apmēru” (Nr. 7, §8)5.2., 5.3., 6.3., 8., 9. un 10.3 punktam, kā arī pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, likuma „Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” 9.panta pirmās daļas 10.punktu, 2013.gada 15. maija Sporta komitejas atzinumu (prot.
Nr.7, § 3) un Finanšu komitejas 2013.gada 29.maija atzinumu (prot. Nr.10, §3), atklāti balsojot,
ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, J.Strautmanis, V.Bērziņš, J.Odziņš,
A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Kiršteins, G.Zvejnieks, A.Zaviļeiskis,
E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirt naudas balvu Jānim Liepam Ls 1550,00apmērā pirms nodokļu samaksas, par
sekojošiem Andra Šica un Jura Šica ekipāžas sasniegumiem kamaniņu sporta sacensībās
2012./2013. gada sezonā:
1.1. Par 6.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Iglsa, Ls 200,00;
1.2. Par 6.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Altenberga, Ls 200,00;
1.3. Par 4.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Sigulda, Ls 200,00;
1.4. Par 4.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Sigulda, Ls
200,00;
1.5. Par 4.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Kēnigzē, Ls 200,00;
1.6. Par 4.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Kēnigzē,
Ls 200,00;
1.7. Par 4.vietu Eiropas čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Oberhofa, Ls 200,00;
1.8. Par 5.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām,
Winterberga, Ls 200,00;
1.9. Par 4.vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Soči, Ls 200,00;
1.10. Par 6.vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Wistlera,
Ls 300,00;
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1.11. Par 3.vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Wistlera, Ls 500,00;
1.12. Par 6.vietu Pasaules kausa posmu kopvērtējumā kamaniņu sportā divnieku
ekipāžām Ls 300,00.
1.13. Par 7.vietu Pasaules kausa posmu kopvērtējumā kamaniņu sportā stafetēs Ls
200,00.
2. Naudas balvu Ls 1550,00 apmērā un darba devēja Valsts sociālās obligātās
apdrošināšanas iemaksas par summu Ls 132,50 apmērā izmaksāt no neparedzētiem
gadījumiem paredzētiem budžeta līdzekļiem.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.05

Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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