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1. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei
Bezdelīgas ielā, Siguldā
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izsoles rezultātu apstiprināšanu
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pārdošanu
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12. Par sociālo pakalpojumu apmaksu
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14. Par līdzekļu piešķiršanu telpu nomas un komunālo pakalpojumu apmaksai
15. Par būvniecības ieceri īpašumā „Jurbrenči” Siguldas pagastā, Siguldas
novadā
16. Par būvniecības ieceri īpašumā „Katarīnas”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā
17. Par būvniecības ieceri Saulrītu ielā 8, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā
18. Par būvniecības ieceri Saulrītu ielā 10, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā
19. Par būvniecības ieceri īpašumā „Sviestkalni”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā
20. Par cenu izmaiņām Mērniecības datu Centra sniegtajos pakalpojumos
21. Par zemes ierīcības projektu izstrādi
22. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses vai nosaukuma piešķiršanu
23. Par individuālo darbu
24. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu
25. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

26. Par būvniecības ieceri Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā
27. Par Izglītības un kultūras pārvaldes reorganizāciju

1.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Dome nolemj:
2 gadījumos atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu.

2.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei
Bezdelīgas ielā, Siguldā
Dome nolemj:
1. Piešķirt līdzekļus 3065,23 Ls apmērā no Siguldas novada pašvaldības 2007.
gada budžetā līdzfinansējumiem ūdens un kanalizācijas vadu ierīkošanai
paredzētajiem līdzekļiem izdevumu par ūdensvada izbūvi Bezdelīgu ielā 50%
finansēšanai.

3.§
Par komisijas izveidošanu mantiskā ieguldījuma novērtēšanai kapitālsabiedrības
SIA „Saltavots” pamatkapitālā
Dome nolemj:
Izveidot komisiju mantiskā ieguldījuma, ko paredzēts
kapitālsabiedrības SIA „Saltavots” pamatkapitālā, novērtēšanai.

ieguldīt

4.§
Par grozījumiem 2005. gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par sociālo
palīdzību Siguldas novadā”
Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes saistošo noteikumu projektu „Par
grozījumiem 2005. gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par sociālo
palīdzību Siguldas novadā””.
5.§
Par dalību projektā „Sabiedriskā kultūras centra un bibliotēkas celtniecība
Jūdažos”
Dome nolemj:
1. 2008. gadā turpināt Sabiedriskā kultūras centra celtniecību Jūdažos.
2. 2008. gada budžetā plānot izdevumus projekta realizācijai 340 988 LVL
apmērā, no kuriem mērķdotācijās lūgt piešķirt 150 494 LVL, kas kopā ar

2007. gadā piešķirtajām mērķdotācijām 80000 LVL ir 50 % no kopējām
projekta izmaksām.
3. Garantēt Siguldas novada domes līdzfinansējumu projekta realizēšanai
2008. gadā un ņemt kredītu Valsts kasē 190494 LVL apmērā.

6.§
Par nekustamā īpašuma J.Čakstes ielā 8A, Siguldā (kadastra Nr.8015 002 3124)
privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
Dome nolemj:
Atteikt nodot privatizācijai pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes gabalu
349m² platībā J.Čakstes ielā 8A, Siguldā.
7.§
Par nekustamā īpašuma A.Kronvalda ielā 4, Siguldā (kadastra Nr. 8015 002
3420) privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
Dome nolemj:
Atteikt nodot privatizācijai pašvaldības īpaðumu – apbūvētu zemes gabalu 1815m²
platībā A.Kronvalda ielā 4, Siguldā.
8.§
Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Pils ielā 3A, Siguldā
(kadastra Nr.8015 502 3309)
Dome nolemj:
Atteikt nodot privatizācijai pašvaldības īpašumu – sabiedrisko ēku „Dienas
centrs” Pils ielā 3A, Siguldā.

9.§
Par izsoles objekta – kustamas mantas automašīnas NISSAN-VANETTE izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Dome nolemj:
1. Apstiprināt izsoles rezultātus kustamai mantai – automašīnai NISSANVANETTE par summu Ls 286,47,-.

10.§
Par izsoles objekta – kustamas mantas - traktora T-150K rezerves daļu
pārdošanu
Dome nolemj:
Nodot traktoru T-150K metāllūžņos.

11.§
Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
Dome nolemj:
1. Piešķirt pabalstu 50% apmērā no pirmsskolas izglītības iestādēs noteiktās
maksas par ēdināšanas pakalpojumiem vienai personai.
12.§
Par sociālo pakalpojumu apmaksu
Dome nolemj:
1. Ievietot vienu personu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.
13.§
Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā
Dome nolemj:
Atteikt ievietot par pašvaldības līdzekļiem divas personas ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā.

14.§
Par līdzekļu piešķiršanu telpu nomas un komunālo pakalpojumu apmaksai
Dome nolemj:
Piešķirt Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrībai „Cerību spārni”
fizioterapijas kabineta telpu nomas un komunālo pakalpojumu apmaksai Ls 240 par
laika periodu no 2007.gada 01.septembra līdz 2007.gada 31.decembrim.

15.§ -19.§
Par būvniecības ieceri
Dome nolemj:
Akceptēt:
1. vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecības ieceri īpašumā „Jurbrenči”, Siguldas
pagastā;
2. vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecības ieceri īpašumā „Katarīnas”, Siguldas
pagastā;
3. dzīvojamās mājas Saulrītu ielā 8, Peltēs, Siguldas pagastā, būvniecības ieceri;
4. dzīvojamās mājas Saulrītu ielā 10, Peltēs, Siguldas pagastā, būvniecības ieceri;
5. dzīvojamās mājas būvniecības ieceri īpašumā „Sviestkalni”, Siguldas pagastā.
20.§
Par cenu izmaiņām Mērniecības datu Centra sniegtajos pakalpojumos
Dome nolemj:

Apstiprināt cenu izmaiņas Mērniecības datu Centra sniegtajos pakalpojumos par
„Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M 1:500 uzturēšanu un izmantošanu
pašvaldības vajadzībām” (pielikums Nr.1).
21.§
Par zemes ierīcības projektu izstrādi
Dome nolemj:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 3 nekustamajiem īpašumiem.
22.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses vai nosaukuma piešķiršanu
Dome nolemj:
Sadalīt un piešķirt adreses vai nosaukumus 7 nekustamiem īpašumiem.

23.§
Par individuālo darbu
Dome nolemj:
Atļaut divām personām nodarboties ar individuālo darbu.
24.§
Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu
Dome nolemj:
Piešķirt personi vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu 10 000,LVL apmērā.

25.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Dome nolemj:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības personai uz pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemi un iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemi citā vietā.

26.§
Par būvniecības ieceri Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā
Dome nolemj:
1. Akceptēt gaisa trosu ceļa Siguldas stacijas rekonstrukcijas ieceri Poruka ielā
14, Siguldā, Siguldas novadā, Rīgas rajonā.
27.§
Par Izglītības un kultūras pārvaldes reorganizāciju
Dome nolemj:

1. Reorganizēt Izglītības un kultūras pārvaldi, izveidojot 2 pārvaldes:
- Izglītības pārvaldi;
- Kultūras pārvaldi.
2. Par Izglītības pārvaldes vadītāju iecelt Sandru Ķiruli.
3. Par Kultūras pārvaldes vadītāju uzaicināt Jolantu Borīti.
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