Novada domes 2007.gada 20.jūnija sēdes protokola
preses variants
1.§
Par individuālo darbu
Dome nolemj:
Divām personām atļaut nodarboties ar individuālo darbu.
2.§
Par līdzekļu piešķiršanu no budžetā neparedzētiem gadījumiem
paredzētajiem līdzekļiem
Dome nolemj:
Piešķirt līdzekļus 900,- Ls apmērā no Siguldas novada pašvaldības budžetā
neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem asistenta darbam ar
vājdzirdīgu bērnu pakalpojumu apmaksai pirmskolas izglītības iestādē
„Saulīte” laika posmā no 01.07.2007. līdz 31.12.20074.

3.§
Par projekta ”Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuves „Sigulda”(Silzemnieki)
rekultivācija” finansējuma izmaiņām
Dome nolemj:
1. Palielināt projekta „Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuves „Sigulda”
(Silzemnieki) rekultivācija” kopējās izmaksas no 221380 LVL līdz 284633
LVL, tajā skaitā: Eiropas Savienības Struktūrfondu finansējums no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda palielinās no 166035 LVL līdz 213475 LVL, valsts
budžeta dotācijas palielinās no 11069 LVL uz 14231 LVL, pašvaldības
izmaksas palielinās no 44276 LVL līdz 56927 LVL.
2. Apstiprināt Siguldas novada domes ieguldījuma palielināšanu projektā par
12651 LVL.
3. Projekta priekšfinansējumam un līdzfinansējumam paredzēt aizņēmumu no
Valsts kases 284 633 LVL apmērā.

4.§
Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
Dome nolemj:
1. Piešķirt sociālās palīdzības pabalstus par kopējo summu 190,– LVL:
1.1. Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 1 personai par summu 90, –LVL
1.2. Izlaiduma izdevumu apmaksai 2 personām par summu 100,- LVL
2. Atteikt sociālās palīdzības pabalstu dzīvojamās telpas remontam 1 personai.

5.§
Par zemes ierīcības projektu izstrādi
Dome nolemj:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu:
nekustamam īpašumam „Zirnīši” Mores pagastā, nekustamam īpašumam „Mazlīcīši”
Mores pagastā, nekustamam īpašumam „Brīvnieki - 2” Mores pagastā, nekustamiem
īpašumiem „Dižlejas” un „Saulgrieži”, Siguldas pagastā, nekustamam īpašumam
Strēlnieku ielā 28, Siguldā, nekustamam īpašumam Jāņa ielā 2A, Siguldā,
nekustamam īpašumam Strēlnieku ielā 23, Siguldā.
6.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses piešķiršanu
Dome nolemj:
Atļaut sadalīt 6 nekustamos īpašumus saskaņā ar pievienotajiem zemes ierīcības
projektiem vai robežu plāniem.
7.§
Par ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamo platību un adresi
Dome nolemj:
Noteikt 3 ēku uzturēšanai nepieciešamo platību un piešķirt ēkām un tām piesaistītai
zemei vienotu adresi
8.§
Par pašvaldības zemes transformāciju
Dome nolemj:
Veikt 0,3 ha meža zemes transformāciju par lauksaimniecībā izmantojamo
zemi Siguldas novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Kreiļi”.

9.§
Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no Siguldas novada pašvaldības bilances
Dome nolemj:
1. Izslēgt no Siguldas novada pašvaldības bilances šādus nekustamos īpašumus:
1.1. Zemi Ventas ielā 2B,
1.2. Zemi Līvkalna ielā 22,
1.3. Zemi Šveices ielā 23B,
1.4. Zemi Pulkveža Brieža ielā 51A,
1.5. Zemi Dārza ielā 37.

10.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kuršu ielā 5, Siguldā izsoles noteikumu
projektu
Dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala Kuršu ielā 5,
Siguldā izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma
privatizācijas komisijai veikt izsoles procedūru.

11.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kuršu ielā 10, Siguldā izsoles noteikumu
projektu
Dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala Kuršu ielā 10,
Siguldā, izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma
privatizācijas komisijai veikt izsoles procedūru.

12.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kuršu ielā 14, Siguldā izsoles noteikumu
projektu
Dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma- neapbūvēta zemesgabala Kuršu ielā 14,
Siguldā izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma
privatizācijas komisijai veikt izsoles procedūru.

13.§
Par nekustamā īpašuma Gāles ielā 7, Siguldā privatizācijas ierosinājuma
noraidīšanu
Dome nolemj:
1. Atteikt nodot privatizācijai zemesgabalu Gāles ielā 7, Siguldā.

14.§
Par atteikumu nodot privatizācijai Siguldas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu, Siguldā, Atbrīvotāju ielā 50, kadastra Nr. 8015 002 2319
Dome nolemj:

1. Atteikt nodot privatizācijai pašvaldības īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu
Atbrīvotāju ielā 50, Siguldā, 13870m² platībā.
15.§
Par saistoðajiem noteikumiem „Par fizisku un juridisku personu līdzdalību
infrastruktūras objektu izbūves un rekonstrukcijas darbu līdzfinansēšanā
1. Apstiprināt Siguldas novada domes saistošo noteikumu Nr.12 „Par fizisku un
juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu izbūves un
rekonstrukcijas darbu līdzfinansēšanu” projektu.
16.§
Par nekustamā īpašuma - palīgēkas Gāles ielā 15, Siguldā, atsavināšanu
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu - palīgēku Gāles ielā
15, Siguldā ar kadastra apzīmējumu Nr.8015 003 1801 007 .
2. Noteikt nekustamā īpašuma - palīgēkas Gāles ielā 15, Siguldā ar kadastra
apzīmējumu Nr.8015 003 1801 007 atsavināšanas veidu – pārdošana
izsolē.
3. Nekustamā īpašuma - palīgēkas Gāles ielā 15, Siguldā ar kadastra
apzīmējumu Nr.8015 003 1801 007 novērtēšanu pasūtīt sertificētam
nekustamā īpašuma vērtētājam.
4. Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai
organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas un pirmpirkuma
tiesību izmantošanas procedūru saskaņā ar „Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likuma” 2.nodaļu.
17.§
Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”
līdzfinansējuma izmaiņām
Dome nolemj:
1. Piekrist palielināt projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas
upju baseinos” Siguldas novada domes līdzfinansējuma daļu no 409496,71
EUR uz 796183,41 EUR .
2. Projekta līdzfinansēšanai paredzēt aizņēmumu no Valsts kases.
18.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Dome nolemj:
Vienā gadījumā atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu.
Nākošā sēde 2007.gada 4.jūlijā plkst. 16.00.
Attīstības un vides komitejas sēde 27.jūnijā plkst. 14.00
Sēdi vadīja:

J.Zilvers

Protokolēja:

I.Kisila

