2014.gada 22.janvārī

Siguldā

Nr.2

Sēdes darba kārtība:
1. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 23.oktobra lēmumā „Par
Līguma par XXII Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku nodrošināšanu,
apstiprināšanu”.
2. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes
31.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.19 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.49 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas
novadā” precizēšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.50 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas
novadā” precizēšanu.
5. Par Instrukcijas „Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta piešķiršanas un
izmaksas kārtību privātajām izglītības iestādēm” apstiprināšanu.
6. Par grozījumiem Allažu pamatskolas nolikumā.
7. Par grozījumiem Allažu sporta centra nolikumā.
8. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Leona Paegles iela
21, Leona Paegles iela 19, Jāņa Poruka iela 14, Jāņa Poruka iela 13, Jāņa Poruka
12A, Jāņa Poruka iela 11, Lāčplēša iela 9A, Starpgabals ar kad.apz. 8015 002 007
un daļā no Ainas iela, Jāņa Poruka iela, Leona Paegles iela Siguldā, Siguldas
novadā.
9. Par zemes nomas līgumu.
10. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
11. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 15.maija lēmumā „Par ceļa
servitūta nodibināšanu” (prot. Nr. 10, §10).
12. Par kustamās mantas - transporta līdzekļa Kia Carens, reģ. Nr. FC 5414 izsoles
protokola apstiprināšanu.
13. Par kustamās mantas - transporta līdzekļa Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280
izsoles protokola apstiprināšanu.
14. Par grozījumiem 2010.gada 29.septembra noslēgtajā Telpu nomas līgumā ar
biedrību „Allažu danču biedrība”.
15. Par Siguldas sporta kompleksa projektēšanas Darba uzdevuma pielikuma „Telpu
specifikācija” apstiprināšanu.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina, Guntars Zvejnieks, Indra
Ozoliņa, Ņina Balode, Mārtiņš Zīverts, Jānis Lazdāns, Ināra Paegle, Jānis Zilvers, Ēriks Čoders,
Māris Malcenieks
Nepiedalās deputāti: Dainis Dukurs – komandējumā, Ilmārs Lipskis – atvaļinājumā, Jānis
Lazdāns- darba noslogotības dēļ
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Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes
vadītāja Jeļena Zarandija, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes vadītājs Didzis Skrodelis, Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja
vietniece Inga Zālīte, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, Sociālā dienesta vadītāja Diāna
Indzere, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, Vides, darba un civilās aizsardzības nodaļas
vadītājs Aivars Jakobsons, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Teritorijas plānotāja Zane
Gatere, Sabiedrisko attiecību speciāliste Sindija Brikmane,
Piedalās: P/A „Siguldas attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante, Preses pārstāvis Ivars
Raudziņš („Siguldas Avīze”), Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:05
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt sēdes
darba kārtību ar 1 (vienu) papildjautājumu – „Par Domes priekšsēdētāja komandējumu”.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar vienu papildjautājumu:
16. Par Domes priekšsēdētāja komandējumu.
1.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 23.oktobra lēmumā
„Par Līguma par XXII Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku nodrošināšanu,
apstiprināšanu”
Ziņo: Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
2013.gada 23.oktobrī Siguldas novada Dome pieņēma lēmumu „Par Līguma par XXII
Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku nodrošināšanu, apstiprināšanu”, ar kuru tika
apstiprināts līguma projekts par XXII Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku nodrošināšanu
sadarbībā ar Daini Kalnu, tai skaitā tika apstiprināta līguma projektam pievienotā provizoriskā
tāme XXII Starptautiskajiem Siguldas opermūzikas svētkiem.
Ir nepieciešams precizēt apstiprinātā līguma attiecīgo punktu, kas nosaka atlīdzības
izmaksu, iekļaujot izmaksājamā atlīdzībā Latvijas Republikā noteiktos nodokļus, tai skaitā ir
nepieciešams precizēt līgumam pievienotās tāmes sadaļu, kur tiek uzrādīti nodokļu nomaksai
paredzētie naudas līdzekļi.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 21.panta ievaddaļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī saskaņā ar 2014.gada
22.janvāra Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.2, §4), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts,
I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt ar Daini Kalnu 2013.gada 28.oktobrī noslēgtajā Līgumā par XXII Starptautisko
Siguldas Opermūzikas svētku nodrošināšanu Nr.2013/934, šādus grozījumus:
1.1. izteikt Līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:
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„3.1. LĪDZĒJI vienojas, ka PARTNERIS izpildot Līguma 2.1.2.apakšpunktā minētos
pienākumus augstā mākslinieciskā kvalitātē, kā atlīdzību saņem:
3.1.1. 9,4% no Līguma 2.1.1.4.apakšpunktā minēto Pasākuma pārdoto biļešu kopsummas,
3.1.2. 9,4% no personīgi piesaistīto Pasākuma sponsoru piesaistītā finansējuma.”
1.2. Papildināt Līgumu ar 3.6. punktu šādā redakcijā: „3.6. PARTNERIS apliecina, ka
tas nav ieguvis pašnodarbinātās personas statusu.
1.3. Papildināt Līgumu ar 3.7. punktu šādā redakcijā: „3.7. LĪDZĒJI vienojas, ka nodokļu
maksāšanas pienākums ir DOMEI. PARTNERIM tiks izmaksāta atlīdzības daļa, kas
atlikusi pēc nodokļu nomaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem”.
2. Apstiprināt līguma projektam pievienoto provizorisko tāmi papildinātā redakcijā.
3. Uzdot organizēt vienošanos par grozījumiem līgumā parakstīšanu Siguldas novada Kultūras
centra vadītājai A.Pastuhovai.
2.§
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes
31.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.19 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3. punktu, Ģeotelpiskās
informācijas likuma 13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada
24.aprīļa noteikumu Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās
datu bāzes noteikumi” 69. un 79.punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 15.01.2014.
atzinumu (prot. Nr.1, §8), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers,
Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 31.07.2013. saistošajos
noteikumos Nr.19 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Siguldas novadā” projektu.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3.§
Par saistošo noteikumu Nr.49
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” precizēšanu
Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja D.Indzere
Vadoties pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada
15.decembra e-pasta vēstulē „Par saistošajiem noteikumiem Nr.49” norādītajiem iebildumiem un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28.pantu, un saskaņā ar Siguldas novada Sociālās komitejas 2014.gada 15.janvāra atzinumu
(prot. Nr.1, §1), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1.
2.

Apstiprināt 2013.gada 20.novembra saistošos noteikumus Nr.49 „Par materiālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” ar precizējumiem.
Lēmumu zināšanai nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
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4.§
Par saistošo noteikumu Nr.50
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” precizēšanu
Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja D.Indzere
Vadoties pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada
10.decembra e-pasta vēstulē „Par saistošajiem noteikumiem Nr.50” norādītajiem iebildumiem un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28.pantu, un saskaņā ar Siguldas novada Sociālās komitejas 2014.gada 15.janvāra atzinumu
(prot. Nr.1, §2), Dome nolemj:
1. Apstiprināt 2013.gada 20.novembra saistošos noteikumus Nr.50 „Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” ar precizējumiem.
2. Lēmumu zināšanai nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
5.§
Par Instrukcijas „Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta piešķiršanas un izmaksas
kārtību privātajām izglītības iestādēm” apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 1523
„Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”, Izglītības likuma 17.panta otro
prim daļu, Vispārējās izglītības likuma 21.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 1.punktu, 73.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2014.gada
22.janvāra sēdes atzinumu (prot. Nr. 2, §4), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle,
J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt lēmuma pielikumā pievienoto instrukciju „Par Siguldas novada pašvaldības
atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību privātajām izglītības iestādēm”.
2. Atzīt par spēku zaudējušiem:
2.1. 2012.gada 22.februāra Siguldas novada Domes lēmumu „Par pašvaldības
finansējuma noteikšanu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm” (Nr.4, §3);
2.2. 2013.gada 18.decembra Siguldas novada Domes lēmumu „Par grozījumiem
2012.gada 22.februāra Siguldas novada Domes lēmumā „Par pašvaldības
finansējuma noteikšanu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm” (Nr.4., §3)”
(Nr.26, §5).
6.§
____________Par grozījumiem Allažu pamatskolas nolikumā________________
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, 22.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā
Izglītības un kultūras komitejas 2014.gada 22.janvāra sēdes atzinumu (prot. Nr.2, §2), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
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Izdarīt Siguldas novada Domes 2013.gada 18.decembra nolikumā „Allažu pamatskolas
nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:
1. Izteikt nolikuma 21. punktu šādā redakcijā: „21.Sporta centru vada Sporta centra
vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Allažu pamatskolas direktors”;
2. Izteikt nolikuma 27.punktu šādā redakcijā: „27. Sporta centra darbiniekus darbā pieņem
un no darba atbrīvo Allažu pamatskolas direktors”;
3. Svītrot nolikuma 47.punktu.
7.§
____________Par grozījumiem Allažu sporta centra nolikumā________________
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, 22.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā
Izglītības un kultūras komitejas 2014.gada 22.janvāra sēdes atzinumu (prot. Nr.2, §3), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
Izdarīt Siguldas novada Domes 2013.gada 18.decembra nolikumā „Allažu Sporta centra
nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:
1. Izteikt nolikuma 11. punktu šādā redakcijā: „11. Sporta centru vada vadītājs, kuru
pieņem darbā un atbrīvo no darba Allažu pamatskolas direktors”,
2. Izteikt nolikuma 13.punktu šādā redakcijā: „13. Allažu pamatskolas direktors nosaka
darbinieku tiešos pienākumus un ir atbildīgs par Sporta centra darba organizāciju
kopumā”,
3. Izteikt nolikuma 14.punktu šādā redakcijā: „14. Sporta centra darbiniekus pieņem darbā
un atbrīvo no darba Allažu pamatskolas direktors”,
4. Izteikt nolikuma 15.punktu šādā redakcijā: „15. Darbinieku amatu sarakstu sagatavo
Allažu pamatskolas direktors, un apstiprina Siguldas novada Dome”.
8.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos
Leona Paegles iela 21, Leona Paegles iela 19, Jāņa Poruka iela 14, Jāņa Poruka iela 13,
Jāņa Poruka 12A, Jāņa Poruka iela 11, Lāčplēša iela 9A, Starpgabals ar kad.apz. 8015
002 007 un daļā no Ainas iela, Jāņa Poruka iela, Leona Paegles iela Siguldā, Siguldas
novadā
Ziņo: Teritorijas plānotāja Z.Gatere
Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 28. panta pirmo,
trešo un ceturto daļu un 31. panta pirmo, otro un trešo daļu, 16.10.2012. MK noteikumu Nr. 711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 37., 101. punktu, kā
arī saskaņā ar 2012.gada 29.augustā ar Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprinātā teritorijas plānojuma II. Sējumu Grafiskā daļa
un III.sējumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 5.2. daļu, un ņemot vērā Attīstības
un tūrisma komitejas 15.01.2014. lēmumu (prot. Nr.21, 5.§ 2.punkts), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode,
M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajos īpašumos ar adresēm Siguldā, Siguldas novadā:
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1.1
1.2
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Leona Paegles iela 21, kad.apz. 8015 002 1719, 8015 002 1734, 8015 002 3068;
Jāņa Poruka iela 14, kad.apz.8015 002 1720;
Jāņa Poruka iela 13, kad.apz.8015 002 1725;
Jāņa Poruka iela 11, kad.apz. 8015 002 1709;
Starpgabals, kad.apz. 8015 002 007;
Jāņa Poruka 12A, kad.apz. 8015 002 1735;
Leona Paegles 19, kad.apz. 8015 002 3044;
Lāčplēša iela 9A, kad.apz. 8015 002 3143;
detālplānojuma teritorijā ietilpstošas ielu daļas – Ainas iela, kad.apz. 8015 002 1728,
Jāņa Poruka iela, kad.apz. 8015 002 1727, Leona Paegles iela, kad.apz. 8015 002
3049.
2.
Apstiprināt lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma Darba uzdevumu (pielikums
Nr.1) un detālplānojuma teritorijas robežu un detālplānojuma izpētes robežu (pielikums Nr.2).
3.
Apstiprināt par lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma izstrādes vadītāju Siguldas
novada pašvaldības teritorijas plānotāju Zani Gateri.
4.
Atcelt 2013.gada 10.aprīļa Domes lēmumu Nr.8, 5.§.
9.§
Par zemes nomas līgumu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot A.S., (adrese), 2013.gada 19.decembra iesniegumu par zemes nomas līguma
pagarināšanu uz 3 (trīs) gadiem par nekustamā īpašuma Lakstīgalas ielā 14, daļas nomu, kas tiek
izmantots Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Ābelīte” vajadzībām, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Lakstīgalas ielā 14, Siguldā, pieder A.S., saskaņā ar Rīgas
rajona Tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma 566 datiem. Īpašuma
kopējā platība 4280 m2.
2. No īpašuma Lakstīgalas ielā 14, Siguldā, Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības
iestādes „Ābelīte” vajadzībām, tai piederošo ēku uzturēšanai nepieciešami 1996 m2.
3. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, pašvaldības funkcija ir
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).
4. Zemes nomas līgums ar A.S. noslēgts līdz 2014.gada 2.februārim.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
4.punktu, 21.panta 19.punktu, 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Civillikuma 2112.pantu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 15.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §4), kā arī
Finanšu komitejas 2014.gada 8.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §4), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode,
M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar A.S. līdz 2024.gada 2.februārim, par zemes
vienības Lakstīgalas iela 14, Siguldā, Siguldas novadā (kad. apz. 8015 002 3018,
kopējā platība 4280m²) daļas 1996 m² platībā nomu, uz kuras atrodas pašvaldībai
piederošo pirmskolas izglītības iestādes „ĀBELĪTE” piederošas ēkas ar adresi
Lakstīgalas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, paredzot nomas maksu 6% no zemes
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kadastrālās vērtības gadā, tai skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Un kompensēt
nekustamā īpašuma nodokli.
2. Uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar A.S.
3. Uzdot Zemes nodaļai veikt darbības zemes nomas līguma reģistrēšanai
Zemesgrāmatā.
10.§
Par pašvaldībai piederošās zemes vienības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Zemes
nodaļas priekšlikumu 2014.gada par Siguldas novada Domei piekrītošās zemes vienības ar
nosaukumu „Riekstu iela”, Ķipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad apz. 8094 002 0274,
sadalīšanu, Dome konstatē:
1. Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā reģistrēts īpašums Riekstu iela,
kad. Nr. 8094 002 0256, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kad. apz. 8094 002
0256, platība 0,3 ha un kad. apz. 8094 002 0274, platība 0,1 ha. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis-zeme …ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). Kadastra reģistrā
Riekstu ielas zemes vienību platība ir mazāka, nekā faktiski dabā, līdz ar to nepieciešams
precizēt zemes vienību platības.
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta pirmās daļas otrajā punktā ir
noteikts, ka pašvaldībai ir tiesības sadalīt vai apvienot pašvaldībai piekrītošo un
piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā. Bet 24.panta
pirmās daļas (12.punktā noteikts, ka nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina
vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.
3. Riekstu ielas otrā zemes vienība ir jāsadala un jāveido divas jaunas ielas, atbilstoši
Siguldas novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai.
4. Saskaņā ar 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi"
(turpmāk tekstā - Noteikumi) 2.7.punktu, adresācijas objekts ir iela (arī bulvāris,
prospekts, aleja, gatve, gāte), laukums.
5. Noteikumu 7. punktā noteikts, ka ielu veido pilsētas vai ciema teritorijā. Jaunveidojamai
ielai pašvaldības dome piešķir nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu,
detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, bet 8 punktā noteikts, ka apbūvei
paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija
piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu,
detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktu, 24.panta pirmās daļas 2.punktu un
03.11.2009. MK noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas noteikumi” 2. 7., 7.un 8.punktu, 2014.gada
15.janvāra Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 15.janvāra atzinumu (prot. Nr.1,
§9), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Precizēt platību īpašumam Riekstu iela:
1.1.
mainot zemes vienībai ar kad. apz. 8094 002 0256 platību no 0,3 ha uz 0,7 ha,
1.2.
mainot zemes vienībai ar kad. apz. 8094 002 0274 platību no 0,1 ha uz 1,2 ha.
2. Sadalīt Siguldas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar nosaukumu Riekstu iela,
Ķipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. apz. 8094 002 0274, platība 1,02 ha.
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Noteikt, ka atdalītā zemes vienībā „1”, platība 0,08 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
pie kadastrālās uzmērīšanas), ir piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai. Atdalītajam
īpašumam piešķirt nosaukumu Meža iela, Ķipari, Siguldas pag., Siguldas nov..
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, ceļa... zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
4. Noteikt, ka atdalītā zemes vienība „2”, platība 0,14 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
pie kadastrālās uzmērīšanas), ir piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai. Atdalītajam
īpašumam piešķirt nosaukumu Zīļu iela, Ķipari, Siguldas pag., Siguldas nov.. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis-zeme, ceļa... zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
5. Noteikt, ka atdalītā zemes vienība „3”, platība 0,51 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
pie kadastrālās uzmērīšanas), ir piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai. Atdalītajam
īpašumam piešķirt nosaukumu Daudu iela, Ķipari, Siguldas pag., Siguldas nov..
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, ceļa... zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
6. Noteikt atlikušajai zemes vienībai ar nosaukumu Riekstu iela, Ķipari, Siguldas pag.,
Siguldas nov., kad. apz. 8094 002 0274, platību pēc sadalīšanas 0,29 ha (vairāk vai
mazāk, cik izrādīsies pie kadastrālās uzmērīšanas). Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis-zeme... ceļa zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
3.

11.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 15.maija lēmumā „Par ceļa servitūta
nodibināšanu” (prot. Nr. 10, §10)
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot M.B., (adrese), 2013.gada 15.aprīļa iesniegumu par ceļa servitūta
nodibināšanu, lai varētu piekļūt pie sava īpašuma un 2014.gada janvārī veiktajiem mērniecības
darbiem atjaunojot robežpunktus īpašumā „Veclapaiņi”, Allažu pagastā, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par autoceļiem” 6¹ pantu,
Civillikuma 1156, 1231.panta pirmās daļas 3. punktu 1232. panta pirmo daļu un 2014.gada
15.janvāra Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.1, §11), atklāti balsojot, ar
12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa,
Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2013.gada 15.maija lēmuma „Par ceļa
servitūta nodibināšanu” (prot. Nr. 10, §10), lēmuma 1.punktā aizstāt skaitļus „3” ar „ 5,7” un
„4,1”, bet „37” ar „41,15” un izteikt to sekojošā redakcijā:
„ 1. Noslēgt vienošanos ar M.B. par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamā īpašumā (kad. nr.
8042 008 0086) ar nosaukumu „Veclapaiņi“, Allažu pag., pirmajā zemes vienībā, ar kad. apz.
8042 008 0086, par labu nekustamam īpašumam ar adresi „Lejaslapaiņi“, Allažu pag., Siguldas
nov., kad. Nr.. 8042 008 0051. Ceļa servitūta platums punktā „A” 5,7m, bet punktā „B” 4,1m,
garums 41,15 m.”
12.§
Par kustamās mantas - transporta līdzekļa Kia Carens, reģ. Nr. FC 5414 izsoles protokola
apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības atsavināšanas un īpašuma izsoles komisijas
2014.gada 13.janvāra izsoles protokolu Nr.2, Dome konstatē:
1. Atbilstoši Siguldas novada Domes 2013.gada 19.jūnija lēmumam „Par pašvaldībai piederošās
kustamās mantas – automašīnas Kia Carens nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.14.,§2) un
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2013.gada 4.decembra lēmumam „Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta
līdzekļa Kia Carens, reģ. Nr. FC 5414 otras izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu”
(prot.Nr.25.,§3), pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa Kia Carens, reģ. Nr. FC 5414,
izsole notika 2014.gada 13.janvārī, par ko tika noformēts Izsoles protokols Nr.2.
2. Uz kustamās mantas izsoli bija pieteicies viens pretendents.
3. Pamatojoties uz Siguldas novada Domes kustamās mantas 2013.gada 4.decembra lēmumu
„Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Kia Carens, reģ. Nr. FC
5414 otras izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu” (prot.Nr.25 §3) 23.punktu – ja uz izsoli
ieradies 1 (viens) izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēts dalībnieks, kurš nosola
vismaz vienu soli pēc sākumcenas, tas uzskatāms par izsoles uzvarētāju un kustamā manta
tiek pārdota vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa nosolīto kustamās mantas
cenu.
4. Kustamo mantu - transporta līdzekli Kia Carens, reģ. Nr. FC 5414 nosolīja un izsolē uzvarēja
G.Z., (adrese), par 1095,61 euro (viens tūkstotis deviņdesmit pieci euro un 61 cents).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 30.pantu,
34.pantu un 36.panta pirmo daļu, Siguldas novada Domes 2013.gada 4.decembra lēmumu „Par
pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Kia Carens, reģ. Nr. FC 5414 otras
izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu” (prot.Nr.25, §3), un Finanšu komitejas 2014.gada
22.janvāra atzinumu (prot. Nr. 2, §9), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers,
Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes pašvaldības atsavināšanas un īpašuma izsoles
komisijas 2014.gada 13.janvārī sastādīto izsoles protokolu Nr.2, par kustamās mantas transporta līdzekļa Kia Carens, reģ. Nr. FC 5414, izsoli 1095,61 euro (viens tūkstotis
deviņdesmit pieci euro un 61 cents) apmērā.
2. Slēgt pirkuma līgumu un parakstīt transporta līdzekļa Kia Carens pieņemšanas nodošanas
aktu ar G.Z., (adrese), pēc protokolā Nr.2 apstiprinātās naudas summas, atskaitot
nodrošinājuma summu, ieskaitīšanas Siguldas novada Domes bankas kontā.
3. Pēc pirkuma līguma parakstīšanas desmit (10) dienu laikā, kopā ar Siguldas novada
Domes pārstāvi nokārtot Ceļu satiksmes drošības direkcijā visas formalitātes, kas saistītas
ar transporta līdzekļa pārreģistrāciju.
4. Pēc transporta līdzekļa pārreģistrācijas nodot transporta līdzekli un tā atslēgas izsoles
uzvarētājam un izslēgt transporta līdzekli no Siguldas novada Domes bilances.
13.§
Par kustamās mantas - transporta līdzekļa Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280 izsoles
protokola apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības atsavināšanas un īpašuma izsoles komisijas
2014.gada 13.janvāra izsoles protokolu Nr.1, Dome konstatē:
1. Atbilstoši Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta lēmumam „Par pašvaldībai
piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Renault Megane nodošanu
atsavināšanai” (prot.Nr.17, §15) un 2013.gada 4.decembra lēmumam „Par pašvaldībai
piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280
jaunas izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu” (prot.Nr.25.,§5), pašvaldībai piederošā
transporta līdzekļa Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280, izsole notika 2014.gada 13.janvārī,
par ko tika noformēts Izsoles protokols Nr.1.
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2. Uz kustamās mantas izsoli bija pieteikušies divi pretendenti.
3. Kustamo mantu - transporta līdzekli Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280 nosolīja un izsolē
uzvarēja S.L., (adrese), par 455,32 euro (četri simti piecdesmit pieci euro un 32 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 30.pantu,
34.pantu un 36.panta pirmo daļu, Siguldas novada Domes 2013.gada 4.decembra lēmumu „Par
pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280
jaunas izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu” (prot. Nr.25, §5), un Finanšu komitejas
2014.gada 22.janvāra atzinumu (prot. Nr.2, §10), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle,
J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes pašvaldības atsavināšanas un īpašuma izsoles
komisijas 2014.gada 13.janvārī sastādīto izsoles protokolu Nr.1, par kustamās mantas transporta līdzekļa Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280, izsoli 455,32 euro (četri simti
piecdesmit pieci euro un 32 centi) apmērā.
2. Slēgt pirkuma līgumu un parakstīt transporta līdzekļa Renault Megane pieņemšanas
nodošanas aktu ar S.L., (adrese), pēc protokolā Nr.1 apstiprinātās naudas summas,
atskaitot nodrošinājuma summu, ieskaitīšanas Siguldas novada Domes bankas kontā.
3. Pēc pirkuma līguma parakstīšanas desmit (10) dienu laikā, kopā ar Siguldas novada
Domes pārstāvi nokārtot Ceļu satiksmes drošības direkcijā visas formalitātes, kas saistītas
ar transporta līdzekļa pārreģistrāciju.
4. Pēc transporta līdzekļa pārreģistrācijas nodot transporta līdzekli un tā atslēgas izsoles
uzvarētājai un izslēgt transporta līdzekli no Siguldas novada Domes bilances.
14.§
Par grozījumiem 2010.gada 29.septembra noslēgtajā Telpu nomas līgumā ar biedrību
„Allažu danču biedrība”
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Izskatījusi biedrības „Allažu danču biedrība”, reģ. Nr. 40008143297, juridiskā adreses
„Pīlādži”, Allažu pagasts, Siguldas novads, valdes priekšsēdētājas Aelitas Ziemeles 2014.gada
8.janvāra iesniegumu Nr.24.1./49 DC par 2010.gada 29.septembrī noslēgto Telpu nomas līguma
pagarināšanu, Dome konstatē:
1. 2010.gada 29.septembrī starp Siguldas novada Domi un biedrību „Allažu danču biedrība”
ir noslēgts nomas līgums, kur Iznomātājs – Siguldas novada Dome nodod, bet Nomnieks
– biedrība „Allažu danču biedrība” pieņem atlīdzības lietošanā Iznomātājam piederošās
telpas (zāle Nr.18.) 204,7 kvadrātmetru platībā nekustamajā īpašumā, kas ierakstīts
Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000000378741 ar kadastra numuru 8042
004 0228 001, un bezatlīdzības lietošanā ēkas koplietošanas telpas priekštelpas (Nr.1.,
Nr.3.) tualetes (Nr.9.,Nr.10., Nr.11., Nr.12.) un garderobi (Nr.7.) un skatuvi ( Nr.19.), kas
atrodas “Allažu tautas nams”, Allažu pagasts, Siguldas novads, turpmāk tekstā sauktas
“Telpas”.
2. Iznomātājs nodeva Telpas Nomniekam ar mērķi – deju nodarbību organizēšana un
izglītojošu pasākumu, kā arī pasākumu, kas saistīti ar tautas kultūras mantojuma apguvi
un tālāknodošanu, organizēšanu.
3. Saskaņā ar Telpu nomas līguma 2.2. punktu, Nomniekam 8 (astoņu) gadu laikā ir
jāapmaksā nomas maksa šajā līgumā noteiktajos termiņos un apmērā par Telpu
izmantošanu ar ieguldījumu iznomāto Telpu remontā saskaņā ar akceptētu remontdarbu
izmaksu tāmi. Nomniekam ir tiesības ieguldīt finanšu līdzekļus nomas objektā, piesaistot
Eiropas Savienības struktūrfondu vai ārvalstu finanšu instrumentus projekta īstenošanai.
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4. Līdz šim brīdim biedrība „Allažu danču biedrība” ir izmantojusi Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļus un ir veikts Allažu tautas nama lielās zāles remonts.
5. Lai biedrība „Allažu danču biedrība” varētu iesniegt nākošo pieteikumu Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai pasākums „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” (par Allažu tautas nama lielās zāles apskaņošanu un
apgaismošanu), ir nepieciešams grozīt 2010.gada 29.septembrī noslēgto Telpu nomas
līgumu, nosakot, ka Telpu nomas līgums ir spēkā līdz 2022.gada 30.septembrim.
Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 08.06.2010. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 56. un 78.punktu un ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2014.gada 15.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §10), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle,
J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2010.gada 29.septembrī ar biedrību „Allažu danču biedrība”,
reģistrācijas Nr. 40008143297, juridiskā adreses „Pīlādži”, Allažu pagasts, Siguldas
novads noslēgtā Telpu nomas līguma 7.1. punktā, izskatot to šādā redakcijā: „7.1. Šis
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2022.gada 30.septembrim”.
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot grozījumus Līgumā.
15.§
Par Siguldas sporta kompleksa projektēšanas Darba uzdevuma pielikuma „Telpu
specifikācija” apstiprināšanu
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītājs D.Skrodelis
Izskatījusi Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Siguldas sporta kompleksa
projektēšanas Darba uzdevuma pielikumu „Telpu specifikācija”, Dome konstatē:
1. Ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojuma Nr.522 „Par Latvijas
Nacionālā valsts sporta centra „Mežaparks” un Tenisa centra „Lielupe” rekonstrukcijas
projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali” 1.1.1.apakšpunktā
minēto, kā arī, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 28.decembra
rīkojumu Nr.501 „Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada valsts budžeta
programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.04.00 „Sporta būves” līdzekļu
sadalījumu”, Izglītības un zinātnes ministrija piešķir valsts budžeta līdzekļus
1`465`600EUR (viens miljons četri simti sešdesmit pieci tūkstoši seši simti euro) apmērā
Siguldas sporta kompleksa būvniecībai.
2. Projekta īstenošanai valsts budžeta līdzfinansējums EUR 1`395`315 (viens miljons trīs
simti deviņdesmit pieci tūkstoši trīs simti piecpadsmit euro) apmērā plānots arī
2015.gadā
3. Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdēs 30.10.2013. (prot.Nr.17, §9) un 16.10.2013.
(prot. Nr.16, §3) ir izskatīts jautājums par Darba uzdevumu Siguldas Sporta kompleksa
projektēšanai.
4. Lai izsludinātu iepirkumu par Siguldas sporta kompleksa tehniskā projekta izstrādei un
būvniecībai, ir nepieciešams darba uzdevums.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 5. punktu, 15.pantapirmās daļas 6.punktu un pamatojoties uz Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 15.01.2014. atzinumu (prot. Nr.1, §6), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle,
J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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1. Apstiprināt Siguldas sporta kompleksa projektēšanas Darba uzdevuma pielikumu „Telpu
specifikācija” (Pielikums Nr.1).
2. Uzdot Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītājam D.Skrodelim organizēt
Siguldas sporta kompleksa projektēšanas un būvniecības dokumentu paketes
sagatavošanu iepirkuma procedūras veikšanai.
16.§
Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Sakarā ar to, ka 2014.gadā Siguldā tiks būvēts jauns sporta komplekss un ņemot vērā, ka
Siguldas novada pašvaldības sadraudzības pilsētā Keilā (Igaunijā) ir uzbūvēts sporta komplekss,
kā arī, pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un saskaņā ar 28.05.2002.
MK noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba
braucieniem saistītie izdevumi”, un saskaņā ar 2014.gada 22.janvāra Finanšu komitejas atzinumu
(prot. Nr.2, §8), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret
– nav, atturas – nav, nepiedalās 1 (U.Mitrevics), Dome nolemj:
1.

2.

3.
4.

Apstiprināt Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica komandējumu laika
posmā no 2014.gada 23.janvāra līdz 2014.gada 25.janvārim uz Keilu (Igaunijā), lai tiktos
ar Keilas mēru, vienotos par tālākiem sadarbības plāniem, kā arī apmeklētu Keilas sporta
kompleksu ar mērķi iepazīties ar sporta kompleksa tehnisko dokumentāciju līdzīga
projekta izstrādei Siguldas novadā.
Izmaksāt Uģim Mitrevicam komandējuma dienas naudu par 3 (trīs) komandējuma
dienām 87,00 EUR (29,00 EUR par vienu komandējuma dienu) uz Igaunijas pilsētu
Keilu.
Segt ar komandējumu saistītos izdevumus pēc to apliecinošu dokumentu iesniegšanas
Finanšu pārvaldē.
Visus ar minēto komandējumu saistītos izdevumus segt no struktūrvienības 1116 budžeta
līdzekļiem.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.16:40
Nākamā ārkārtas Domes sēde - 2014.gada 27.janvārī plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2014.gada 5.februārī plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2014.gada 5.februārī, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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