2014.gada 5.martā

Siguldā

Nr.6

Siguldas novada Domes sēdes
darba kārtība
Par norīkota pārvaldnieka iecelšanu.
Par SIA „Rīgas rajona slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
Par SIA „Saltavots” pamatkapitāla palielināšanu.
Par kredīta ņemšanu.
Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu.
Par grozījumiem ar Siguldas novada Domes 2013.gada 9.oktobra lēmumu „Par
Siguldas novada kultūras iestāžu organizēto tradicionālo kultūras un izklaides
pasākumu cenrāža apstiprināšanu” (prot. Nr.21, §17) apstiprinātajā „Siguldas
novada kultūras iestāžu organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu.
7. Par Siguldas novada Bāriņtiesas sastāva izmaiņām.
8. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma - Atzinības raksta piešķiršanu
Siguldas 1.pamatskolas tautas deju kolektīva „Purenīte” vadītājai Dzintrai Fogelei.
9. Par grozījumiem 2005.gada 20.aprīļa nolikumā „Koncesiju uzraudzības komisijas
nolikums”.
10. Par piekrišanu nodot ēkas apakšnomā.
11. Par SIA „Vaania” iesniegumu „Par grozījumiem koncesijas līgumā”.
12. Par Siguldas novada Domes 2014.gada 5.marta saistošo noteikumu „Par
braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” apstiprināšanu.
13. Par pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Ilmārs Lipskis, Eva Viļķina, Guntars
Zvejnieks, Indra Ozoliņa, Ņina Balode, Mārtiņš Zīverts, Jānis Lazdāns, Ināra Paegle, Jānis
Zilvers, Māris Malcenieks
Nepiedalās deputāti: Ēriks Čoders – darba noslogotības dēļ, Dainis Dukurs - darba noslogotības
dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes
vadītāja Jeļena Zarandija, Sociālā dienesta vadītāja Diāna Indzere, Sporta pārvaldes vadītāja
Zanda Abzalone, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Spriņķe, Īpašumu nodaļas būvinženieris Aldis
Ermansons
Piedalās: Piedalās: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante, Preses
pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”), SIA „Rīgas rajona slimnīca” Valdes priekšsēdētājs
Valdis Siļķe, SIA „ABTK” pārstāvji D.Z. un D.D.
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16:50
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Sēdi sāk plkst.18:00
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt sēdes
darba kārtību ar četriem (četriem) papildjautājumiem – „Par dalību kultūras un radošo nozaru
programmas „Radošā Eiropa” projektā „Mākslas un ilgtspējīgu tehnoloģiju attīstība Eiropas
reģionos” („Art and Sustaninable Technologies Observatory in European Disadvantaged”) un
finansējumu”, „Par finansiālu atbalstu mūzikas grupai „Dzelzs vilks” un sadarbību Sigulda Rīgas
oficiālais partneris 2014”, „Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Par autoceļu
uzturēšanas klasēm Siguldas novadā” apstiprināšanu” un „Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica
atvaļinājumu”, un izņemt no sēdes darba kārtības jautājumu Nr.12 „Par Siguldas novada Domes
2014.gada 5.marta saistošo noteikumu „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā
transportā” apstiprināšanu”.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, J.Lazdāns,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, M.Malcenieks), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Papildināt sēdes darba kārtību ar 4 (četriem) papildjautājumiem:
14. Par dalību kultūras un radošo nozaru programmas „Radošā Eiropa” projektā
„Mākslas un ilgtspējīgu tehnoloģiju attīstība Eiropas reģionos” („Art and Sustaninable
Technologies Observatory in European Disadvantaged”) un finansējumu.
15. Par finansiālu atbalstu mūzikas grupai „Dzelzs vilks” un sadarbību Sigulda Rīgas
oficiālais partneris 2014.
16. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Par autoceļu uzturēšanas klasēm
Siguldas novadā” apstiprināšanu.
17. Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
2. Izņemt no sēdes darba kārtības jautājumu Nr.12 „Par Siguldas novada Domes 2014.gada
5.marta saistošo noteikumu „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”
apstiprināšanu”.
1.§
Par norīkota pārvaldnieka iecelšanu
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Siguldas novada Dome (turpmāk – Dome) izskatīja dzīvokļu īpašnieku E.K., A.N., A.P.
iesniegumu par dzīvojamās mājas Krimuldas ielā 2, Siguldā pārvaldnieka SIA „Inviana”
bezdarbību, kuras rezultātā var iestāties apstākļi, kas rada apdraudējumu cilvēku dzīvībai,
veselībai, drošībai, īpašumam vai videi atbilstoši likuma „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likuma” un konstatēja:
1. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māju Krimuldas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā (turpmāk –
Dzīvojamā māja) ir divstāvu dzīvojamā māja, kas sastāv no 20 dzīvokļu īpašumiem.
2. Dzīvojamā māja atrodas valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa Krimuldas
viduslaiku pils (valsts aizsardzības Nr.2146) 500 m aizsargjoslā un Siguldas, Turaidas un
Krimuldas vēsturisko centru kompleksa (valsts aizsardzības Nr.7445) aizsargjoslā.
3. Domes izveidota komisija (turpmāk – Komisija) 2013.gada 18.septembrī apsekoja dzīvojamo
māju, lai konstatētu, vai pārvaldnieka SIA „Inviana” bezdarbības dēļ ir iestājušies apstākļi, kuri
var radīt apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, drošībai, īpašumam vai videi.
4. Komisijas 2013.gada 18.septembra dzīvojamās ēkas apsekošanas aktā secina, ka Dzīvojamā
mājā acīmredzami konstruktīvi defekti netika konstatēti. Dzīvojamā māja ilgstoši nav tikusi
pienācīgi apsaimniekota. Lai novērstu ēkas bojāšanos, nepieciešams veiktās kapitālo remontu.
Steidzami veicami pasākumi: sakārtot lietusūdens novades sistēmu no jumta; nostiprināt balkona
atbalsta stata pamatus; salabot kāpnes uzejai uz balkona; salabot balkona margas, nostiprinot tās
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un aizpildot ar trūkstošajiem reliņiem; izlabot jumta konstrukciju atbilstoši ugunsdzēsības
prasībām, nokrāsot jumta skārda segumu; pārmūrēt nodrupušos skursteņa galus; atbrīvot balkona
statni ielas pusē no augsnes apbēruma.
5. Dome organizēja un 2013. gada 26.septembrī piedalījās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājas
Krimuldas ielā 2, Siguldā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, kas tika sasaukta pēc 2., 9., 11.
dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas sakarā ar dzīvokļu īpašnieku bažām par neskaidro situāciju ar
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krimuldas ielā 2, Siguldā, apsaimniekošanu. Sapulcē piedalījās
10 dzīvokļu īpašnieki, sapulces gaita tika protokolēta. Dzīvojamās mājas pārvaldniece Dzintra
Mintika, kura ir Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniece, dzīvokļu kopībai neuzrādīja ar
pārvaldnieka pienākumu pildīšanu saistītus dokumentus: finanšu atskaites par iepriekšējo
periodu un tāmi nākamajam periodam.
6. Vadoties no apstākļiem secināms, ka dzīvojamās mājas faktiskais stāvoklis un dokumentu
neiesniegšana apliecina, ka pārvaldniece Dzintra Mintika nav pienācīgi pildījusi „Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas likuma” 6. panta otrās daļas 1.punkta noteiktās obligāti veicamās
pārvaldīšanas darbības: dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais
remonts, kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana; 6. panta otrās daļas
2.punkta noteikto -pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, tajā skaitā:
uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna sagatavošana, attiecīgā gada budžeta projekta
sagatavošana, finanšu uzskaites organizēšana un 6. panta otrās daļas 3.punkta noteikto:
dzīvojamās mājas lietas (turpmāk — mājas lieta) vešana.
7.
Pamatojoties uz to, ka Dzīvojamā mājā netiek veiktas šā likuma 6.panta otrajā daļā
noteiktās pārvaldīšanas darbības vai kāda no tām un tādējādi tiek radīts apdraudējums vai var tikt
radīts apdraudējums, Siguldas novada Dome 2013.gada 14.oktobrī Dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašniekiem nosūtīja rakstveida paziņojumu ar termiņu līdz 2013.gada 15.decembrim novērst
2013.gada 18.septembra dzīvojamās ēkas apsekošanas aktā norādītos trūkumus, kas var radīt
apdraudējumu īpašumam un videi. Dome, saskaņā ar „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma”
6.panta piekto daļu, novēršanas termiņu noteica īsāku, pamatojoties uz iespējamiem
apdraudējumiem cilvēku drošībai un īpašumam.
8. 2013.gada 19.deceembrī Domes būvinženieris atkārtoti apsekoja Dzīvojamās mājas tehnisko
stāvokli un secināja, ka 2013.gada 18.septembrī konstatētie neatliekamie pasākumi nav veikti:
nav sakārtota lietusūdens novades sistēma no jumta; nav salabotas kāpnes uzejai uz balkona; nav
salabotas balkona margas, nostiprinot tās un aizpildot ar trūkstošajiem reliņiem; nav izlabota
jumta konstrukcija atbilstoši ugunsdzēsības prasībām, nav nokrāsots jumta skārda segums; nav
pārmūrēti nodrupušie skursteņa gali; nav atbrīvoti balkona statni ielas pusē no augsnes
apbēruma. Ir tikai nostiprināti balkona atbalsta statu pamati
9. Norādītajā termiņā iespējamais apdraudējums nav novērsts un dzīvojamās mājas Krimuldas
ielā 2, Siguldā, dzīvokļu īpašnieki nav uzsākuši būtiskus pasākumus mājas tehniskā stāvokļa
uzlabošanai, kuri bija steidzami veicami, izņemot balkona atbalsta statu pamatu nostiprināšanu:
9.1. Nav sakārtota lietusūdens novadīšanas sistēma no jumta;
9.2. Nav salabotas kāpnes uzejai uz balkona;
9.3. Nav salabotas balkona margas;
9.4. Nav izlabotas jumta konstrukcijas atbilstoši ugunsdrošības prasībām;
9.5. Nav nokrāsots jumta skārda segums;
9.6. Nav atbrīvota balkona statne ielas pusē no augsnes apbēruma;
9.7. Nav pārmūrēti nodrupušie skursteņa gali.
10. Lai novērstu minētus trūkumus, Siguldas novada Domei pienākums iecelt norīkoto
pārvaldnieku uz laiku, līdz tiek novērsts lēmumā minētais apdraudējums vai tiek novērsti
apstākļi, kas var radīt apdraudējumu un dzīvojamās mājas īpašnieki uzsāk dzīvojamās mājas
pārvaldīšanu.
11. Siguldas novada Dome 2013.gada 14.decembrī rakstiski aicināja Siguldas novada
pārvaldniekus SIA „Latio Namsaimnieks”, SIA „CDzP”, SIA „JPV nami”, SIA „Namu
Apsaimniekotājs”, SIA „RAVLAT GROUP” iesniegt piedāvājumus pa e-pastu:
dome@sigulda.lv vai leonids.ermansons@sigulda.lv līdz 2013.gada 18.decembrim plkst. 16.00,
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tālrunis uzziņām 67800951 vai 29215146 saskaņā ar „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma”
24.pantu Personu, kura veiks norīkotā pārvaldnieka pienākumus, pašvaldība izvēlas, piemērojot
normatīvajos aktos noteiktās iepirkumu procedūras, ja plānotās norīkotā pārvaldnieka
apdraudējuma novēršanas darbību izmaksas sasniegs normatīvajos aktos noteiktās līgumcenu
robežas, sākot ar kurām nepieciešams veikt iepirkuma procedūru. Ja norīkotā pārvaldnieka
pienākumus pildīt nav pieteikusies neviena persona, pašvaldība var uzdot attiecīgo dzīvojamo
māju pārvaldīt citai personai, noslēdzot par to vienošanos.
12. 2014. gada 17.decembrī Siguldas novada Domē no SIA „Latio Namsaimnieks” tika saņemts
atteikums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krimuldas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā,
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Citi pārvaldnieki nav atsaukušies uzaicinājumam.
13. 2014. gada 16.janvārī savu piedāvājumu apsaimniekot un pārvaldīt daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju Krimuldas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, iesniedza SIA „Namu Apsaimniekotājs”.
Tāmes nepieciešamo darbu kopējā summa sastādīja EUR 20816,02 (divdesmit tūkstoši astoņsimt
sešpadsmit euro 02 centi) Ls 14629,58.
Saskaņā ar „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma” 6.panta otrās daļas 1.punktu obligāti
veicamās pārvaldīšanas darbības ietver dzīvojamās mājas uzturēšanu (fiziska saglabāšana un
likuma 9.pantā noteikto, ka par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu , tajā skaitā par šā likuma
6.panta otrās daļas noteikumu nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, dzīvojamās mājas īpašnieks
atbild likumā noteiktajā kārtībā. Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums atlīdzināt
norīkota pārvaldnieka izdevumus.
14. Tātad tika veikti visi „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma” 21.panta ceturtajā daļā
noteiktie pasākumi un 22., 23., 24., 25., 26. un 27.pantu nosacījumi, lai Dome varētu iecelt
norīkoto pārvaldnieku.
15. 2014.gada 15.janvārī ir stājušies spēkā „Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā”
ar kuru 14.punktu tika izslēgt 21., 22., 23., 24., 25., 26. un 27.panti par norīkota pārvaldnieka
iecelšanu, tātad Siguldas novada Domei nav tiesiska pamata iecelt norīkoto pārvaldnieku saskaņā
ar „Administratīvā procesa likuma” 3.panta pirmās daļas 3.punktu administratīvo aktu, ar kuru
pilnībā vai daļēji atteikts izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu sakarā ar to, ka
administratīvā akta izdošanai nav pamata vai tā nav lietderīga.
16. Uzklausot iesniedzēja argumentus un viedokļus….
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 3. un 4.punktu pašvaldības dome
pieņem individuālos aktus (administratīvie akti un citi pārvaldes lēmumi) un citus lēmumus un
„Administratīvā procesa likuma” 1.panta trešajā daļā un 3.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto,
ka administratīvo aktu, ar kuru pilnībā vai daļēji atteikts izdot iesniedzējam labvēlīgu
administratīvo aktu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata vai tā nav
lietderīga.
Saskaņā ar Finanšu komitejas un Attīstības, Tūrisma un sporta komitejas 2014.gada
5.marta atzinumu (prot. Nr.5, §23), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, I.Lipskis, J.Lazdāns, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts,
I.Paegle, J.Zilvers, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izbeigt lietvedību par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krimuldas ielā 2, Siguldā, Siguldas
novadā, norīkotā pārvaldnieka iecelšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no paziņošanas brīža Administratīvajā rajona tiesā.
2.§
Par SIA „Rīgas rajona slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, likuma „Komerclikums” 197.panta pirmo daļu, 151.panta pirmo, likuma
„Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu
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un otro daļu, un ņemot vērā Finanšu komitejas un Attīstības, Tūrisma un sporta komitejas
2014.gada 5.marta atzinumu (prot. Nr.5, §1), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, J.Lazdāns, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode,
M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Palielināt SIA „Rīgas rajona slimnīca” pamatkapitālu par EUR 12 913,27 (divpadsmit tūkstoši
deviņi simti trīspadsmit euro 27 centi), kā Siguldas novada Domes ieguldījumu naudā,
datortomogrāfa bojājumu novēršanai – rentgena spuldze.
2. Siguldas novada Domes Finanšu pārvaldei veikt avansa maksājumu EUR 12 913,27 apmērā
sabiedrības ilgtermiņa finanšu ieguldījumos desmit dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. SIA „Rīgas rajona slimnīca” valdes loceklim Valdim Siļķem iesniegt visus nepieciešamos
dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, lai veiktu grozījumus kapitālsabiedrības statūtos un iesniegt
3 mēnešu laikā grozītos statūtus Siguldas novada Domes Finanšu pārvaldē.
3.§
Par SIA „Saltavots” pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
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 „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3. panta pirmās daļas 4.
punktu, 6.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 44.pantu un Siguldas novada
Domes 2011.gada 16.novembra lēmumu „Par grozījumiem 2009.gada 27.maija lēmumā „Par
aizņēmuma atmaksu SIA „Saltavots”” (prot. Nr.22, §13), un ņemot vērā Finanšu komitejas un
Attīstības, Tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 5.marta atzinumu (prot. Nr.5, §2), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, J.Lazdāns,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, M.Malcenieks), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Palielināt SIA „Saltavots” pamatkapitālu par EUR 70 148,82 (septiņdesmit tūkstoši viens
simts četrdesmit astoņi euro 82 centi), kā Siguldas novada Domes ieguldījumu naudā:
1.1. EUR 35 571,80 (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens euro 80 centi) –
avansa maksājums sabiedrībai ilgtermiņa finanšu ieguldījumos – kanalizācijas
spiedvada Ošu – Lakstīgalas ielās, Allažu ciemā Siguldas novadā izbūvei;
1.2. EUR 34 577,02 (trīsdesmit četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi euro 02 centi)
- aizdevuma pamatsummas un procentu atmaksātā summa 2013.gadā kā avansa
maksājums sabiedrībai ilgtermiņa finanšu ieguldījumos.
2. Siguldas novada Domes Finanšu pārvaldei veikt avansa maksājumu EUR 35 571,80
(trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens euro 80 centi) apmērā sabiedrības
ilgtermiņa finanšu ieguldījumos desmit dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. SIA „Saltavots” valdes loceklim Jānim Gāgam iesniegt visus nepieciešamos dokumentus LR
Uzņēmumu reģistrā, lai veiktu grozījumus kapitālsabiedrības statūtos un iesniegt grozītos
statūtus Siguldas novada Domes Finanšu pārvaldē.

4.§
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Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, un ņemot
vērā Finanšu komitejas un Attīstības, Tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 5.marta atzinumu
(prot. Nr.5, §4), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
I.Lipskis, J.Lazdāns, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Siguldas Sporta skolas sporta zāles grīdas
renovācijai Gāles ielā 29, Siguldā, EUR 68 590,83 (sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti
deviņdesmit euro 83 centi) apmērā.
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar LR Valsts kases noteikto gada procentu
likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2029.gada aprīļa mēnesim.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņš 2015. gada aprīļa mēnesis.
4. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
5.§
Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 11.pantu, Ministru kabineta 15.12.2009.
noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu,
Civillikuma 1895.pantu par saistību tiesību noilgumu un parāda piedziņas neiespējamību un
ņemot vērā Finanšu komitejas un Attīstības, Tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 5.marta
atzinumu (prot. Nr.5, §7), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, I.Lipskis, J.Lazdāns, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts,
I.Paegle, J.Zilvers, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Atzīt par bezcerīgiem debitoriem un izslēgt no bilances norakstot izdevumos parādus par
vecāku maksām Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte” ar parādu kopējo
summu uz 01.03.2014. EUR 293,20 (divi simti deviņdesmit trīs euro 20 centi) apjomā, saskaņā
ar pielikumu.
6.§
Par grozījumiem ar Siguldas novada Domes 2013.gada 9.oktobra lēmumu „Par Siguldas
novada kultūras iestāžu organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrāža
apstiprināšanu” (prot. Nr.21, §17) apstiprinātajā „Siguldas novada kultūras iestāžu
organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrādis”
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 21. panta
pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu un saskaņā ar Finanšu komitejas un Attīstības, Tūrisma
un sporta komitejas 2014.gada 5.marta atzinumu (prot. Nr.5, §6), atklāti balsojot, ar 13 balsīm
par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, J.Lazdāns, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Izdarīt ar Siguldas novada Domes 2013.gada 9.oktobra lēmumu „Par Siguldas novada
kultūras iestāžu organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrāža apstiprināšanu”
apstiprinātajā „Siguldas novada kultūras iestāžu organizēto tradicionālo kultūras un izklaides
pasākuma cenrādis” šādus grozījumus:
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1.1. papildināt cenrāža pirmo daļu ar 2.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
2.1.6. Kino
EUR 1,00 – EUR 3,00
1.2.papildināt cenrāža pirmo daļu ar 2.1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
2.1.7. Izglītojoši pasākumi
EUR 1,00 – EUR 4,00
1.3.papildināt cenrāža otro daļu ar 2.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
2.1.6. Izglītojoši pasākumi
EUR 1,00 – EUR 4,00
1.4. izteikt cenrāža trešās daļas 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
1.1. Bērnu pasākumu biļešu cenas
EUR 1,50 - EUR 7,00
2. Par lēmuma izpildi atbildīgo noteikt Siguldas novada Kultūras centra direktori Arisu
Pastuhovu.
7.§
Par Siguldas novada Bāriņtiesas sastāva izmaiņām
Ziņo: Priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Izskatot Siguldas novada bāriņtiesas locekles Ingunas Zirnes 24.02.2014. iesniegumu ar
lūgumu atbrīvot viņu no Bāriņtiesas locekļa amata pildīšanas pēc viņas vēlēšanās un
pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmo daļu 1.punktu, un ņemot vērā Finanšu
komitejas un Attīstības, Tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 5.marta atzinumu (prot. Nr.5,
§19), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis,
J.Lazdāns, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbrīvot Siguldas novada Bāriņtiesas locekli Ingunu Zirni no amata pēc viņas vēlēšanās
ar 10.03.2014.
2. Izdarīt grozījumus 29.07.2009. lēmuma „Par Siguldas novada bāriņtiesas ievēlēšanu”
(Domes sēdes protokols Nr.18, & 9), izslēdzot no lēmuma 1.5.punktu.
8.§
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma - Atzinības raksta piešķiršanu Siguldas
1.pamatskolas tautas deju kolektīva „Purenīte” vadītājai Dzintrai Fogelei
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Izskatījusi Siguldas novada Izglītības pārvaldes priekšlikumu par Siguldas 1.pamatskolas
tautas deju kolektīva „Purenīte” vadītājas Dzintras Fogeles apbalvošanu ar Atzinības rakstu par
ilggadēju radošu darbu un ieguldījumu Siguldas novada kultūrizglītības attīstībā un dejas
mākslas popularizēšanā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta ievaddaļu un Izglītības un kultūras komitejas 2014.gada 5.februāra sēdes
atzinumu (prot. Nr.5, §4), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, I.Lipskis, J.Lazdāns, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts,
I.Paegle, J.Zilvers, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apbalvot Siguldas 1.pamatskolas tautas deju kolektīva „Purenīte” vadītāju Dzintru Fogeli
ar Atzinības rakstu par ilggadēju radošu darbu un ieguldījumu Siguldas novada kultūrizglītības
attīstībā un dejas mākslas popularizēšanā, pasniedzot to deju kolektīva „Purenīte” 20 gadu
jubilejas koncerta laikā 2014.gada 14.martā.

9.§
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Par grozījumiem 2005.gada 20.aprīļa nolikumā „Koncesiju uzraudzības komisijas
nolikums”
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, un ņemot vērā Finanšu komitejas un Attīstības,
Tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 5.marta atzinumu (prot. Nr.5, §20), atklāti balsojot, ar 13
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, J.Lazdāns, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Izdarīt šādus grozījumus 2005.gada 20.aprīļa nolikumā „Koncesiju uzraudzības komisijas
nolikums” (prot. Nr.9, §13):
1.1. aizstāt 8.punktā vārdus un skaitļus „Ls 34,-” ar skaitļiem un vārdiem „48,00 euro” un
skaitli un vārdu „408,-Ls” ar skaitli un vārdu „581,00 euro”;
1.2. aizstāt 11.punktā vārdu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „142,00 euro”.
10.§
Par piekrišanu nodot ēkas apakšnomā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Prezentāciju sniedz SIA „ABTK” pārstāvji D.Z. un D.D.

Ir izskatīts SIA „Rīgas rajona slimnīcas”, reģ.Nr.40003124730, juridiskā adrese Lakstīgalas
ielā 13, Sigulda, Siguldas novads, iesniegums, kurā ir lūgts dot piekrišanu nodot apakšnomā
nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem Nr. 80150023028003 un Nr. 80150023028004,
kas atrodas Lakstīgalas ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā, lai šajā ēkās varētu tikt īstenota
Stereotaktiskās radioķirurģijas centra „Sigulda” izveide.
Dome konstatē:
1. Starp Siguldas novada Domi un SIA „Rīgas rajona slimnīca” 2009.gada 24.septembrī ir
noslēgts Nomas līgums (turpmāk – Līgums) par nekustamā īpašuma, ar kadastra Nr.8015 002
3028, kas sastāv no zemes gabala 15 073 m2 platībā un 9 nedzīvojamām ēkām, nomu.
2. Līguma 5.2.1. apakšpunkts nosaka, ka nomniekam ir tiesības bez rakstiskas saskaņošanas ar
Iznomātāju nodot atsevišķas ēkās esošās telpas apakšnomā. No Līguma satura izriet, ka nodot
apakšnomā atsevišķas ēkas, ir nepieciešama Siguldas novada Domes, kā iznomātāja, piekrišana.
3. Stereotaktiskās radioķirurģijas centra „Sigulda” izveide pie Rīgas rajona slimnīcas, būtu
būtisks pienesums vides sakārtošanā Rīgas rajona slimnīcas teritorijā, unikāls, šāda rakstura
objekts Baltijas valstīs, kas popularizē Siguldas vārdu, piesaista veselības tūrisma ietvaros
pacientus no citām valstīm, sniedzot starptautiska mēroga vismodernāko pakalpojumu
onkoloģisko slimību ārstēšanā.
4. Lai minētā projekta īstenotāji varētu iesniegt pieteikumu projektu programmā „Augstas
pievienotās vērtības investīcijas” 4.kārtas ietvaros, kas realizē investīciju projektu, kuru
minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms (vienam projektam) ir 50 tūkstoši euro un
attiecināmās izmaksas šīs aktivitātes ietvaros ir jaunu iekārtu (un aprīkojuma) iegādes izmaksas,
kuras tieši nodrošina ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu projekta īstenošanas nozarē,
ir nepieciešams projekta dokumentiem pievienot telpu nomas līgumu par ēkām, kur paredzēts
izvietot medicīniskās iekārtas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī Finanšu komitejas un Attīstības, Tūrisma
un sporta komitejas 2014.gada 5.marta atzinumu (prot. Nr.5, § 6), atklāti balsojot, ar 13 balsīm
par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, J.Lazdāns, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
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1. Atļaut slēgt SIA „Rīgas rajona slimnīca”, reģ.Nr.40003124730, juridiskā adrese Lakstīgalas
iela 13, Sigulda, Siguldas novads, apakšnomas līgumu un reģistrēt to zemesgrāmatā, par
ēkām ar kadastra apzīmējumiem Nr. 80150023028003 un Nr. 80150023028004, kas atrodas
Lakstīgalas ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā ar projekta Stereotaktiskās radioķirurģijas
centra „Sigulda” īstenotāju.
2. Noteikt, ka apakšnomā nododamās ēkas drīkst izmantot tikai Stereotaktiskās radioķirurģijas
centra „Sigulda” izveidei, ar mērķi nodrošināt starptautiskas nozīmes veselības aprūpes
modernāko pakalpojumu onkoloģisko slimību ārstēšanā.
3. Noteikt, ka apakšnomas līgums var tikt pārtraukts, ja Apakšnomnieks nespēj piesaistīt
finansējumu un uzsākt projekta realizāciju 1 (viena) gada laikā kopš apakšnomas līguma
noslēgšanas, jeb uzsāk projekta realizāciju, bet nespēj to pabeigt 3 (trīs) gadu laikā no
apakšnomas līguma noslēgšanas.
4. Apstiprināt lēmuma pielikumā pievienotos līgumus.
11.§
Par SIA „Vaania” iesniegumu „Par grozījumiem koncesijas līgumā”
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatīja SIA „Eco Baltija grupa” valdes locekļu un SIA „Vaania” valdes priekšsēdētāja
Jāņa Pūķa 2014. gada 10.februāra iesniegumu „Par grozījumu izdarīšanu 2003.gada 16.jūnija
Koncesijas līgumā”. Iesniegumam pievienoti: SIA „Eko Baltija” un SIA „Eko SPV” (tagadējais
nosaukums SIA „Eco Baltia grupa”) reorganizācijas līguma kopija; 05.12.2013. Uzņēmumu
reģistra lēmums par reorganizācijas pabeigšanu un SIA „Eko Baltija” izslēgšanu no
Komercreģistra kopija; Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 28.01.2014. vēstules nr.39-240/519 kopija; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 07.02.2014. atbildes
vēstules nr.4.1-13/18-1e/1086 kopija.
[1.]1.1. Ar 2013.gada 30.maija grozījumiem 2013.gada 16.jūnija Koncesijas līgumā, SIA „Eko
Baltija” pārņēma koncesijas ieguvēja saistības. Grozījumi veikti saskaņā ar 2013.gada 29.maija
lēmumu „Par koncesijas līguma pārjaunošanu” (prot.Nr.11, §12).
2013.gada 5.decembrī SIA „Eko Baltija” reorganizācijas ceļā ir pievienota SIA „Eco Baltia
grupa”, kura saskaņā ar Komerclikuma 335.panta 5.daļu un reorganizācijas līgumu ir visu SIA
„Eko Baltija” tiesību un saistību pārņēmēja. Līdz ar to arī koncesijas ieguvēja saistību pārņēmējs
ir SIA „Eco Baltia grupa”. Ar2013.gada 5.decembra lēmumu „Par reorganizācijas ierakstīšanu
komercreģistrā” Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrs veica ierakstu, ka komercsabiedrībai
„Eco Baltia grupa”, vienotais reģistrācijas Nr.40103435432, pievienota SIA „EKO BALTIA”,
vienotais reģistrācijas Nr. 40003582465.
1.2. Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likuma pārejas noteikumu 3.punktu, ja
pašvaldības dome (padome) Koncesiju likumā noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par
koncesijas resursu nodošanu koncesijā un apstiprinājusi koncesijas piešķiršanas nosacījumus,
turpmākajām darbībām tiek piemērotas Koncesiju likuma normas. Tādejādi saskaņā ar Koncesiju
likuma 13.panta trešo daļu, no koncesijas līguma izrietošās tiesības un saistības koncesionārs nav
tiesīgs nodot citām personām bez koncedenta piekrišanas. Konkrētajā gadījumā koncedenta
piekrišana noformējama attiecīgās pašvaldības lēmuma veidā. Saskaņā ar apvienošanu un
dalībnieku izmaiņām SIA „Eco Baltia grupa” ir Koncesionāra SIA „Vaania” 90 % kapitāla daļu
īpašnieks saskaņā ar 2014.gada 3.marta Uzņēmuma reģistra Lursoft Uzņēmumu datubāzes
izziņas (izrakstu) par veiktajam izmaiņām 2014.gada 25.februārī.
1.3. SIA „Eco Baltia grupa” iesniegtie dokumenti apliecina, ka tās maksātspēja un tiesībspēja
atbilst visiem Koncesijas noteikumiem un SIA „Eco Baltia grupa” uzņemas pilnu atbildību par
Koncesijas līguma ar grozījumiem izpildi.
[2.]2.1. 2013. gada 30.maija Koncesijas līguma grozījumu 1.8.punkts uzliek par pienākumu
Koncesionāram līdz 2015.gada 1.jūlijam ierīkot 15 pazemes konteinerus atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas modernizācijas ietvaros tūristu plūsmas tuvumā. Lai saņemtu
līdzfinansējumu minēto konteineru izvietošanai, Siguldas pilsētas SIA „Jumis” ir pieteicies un ar
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 2013.gada
15.novembra lēmumu Nr.852 ir saņemts Kohēzijas fonda līdzfinansējums Darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3. apakšaktivitātes „Dalītas atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstība” 7.kārtā iesniegtajam projektam „Sadzīves atkritumu dalītās
savākšanas punktu (pazemes konteineru) izveide Siguldas novadā”.
2.2. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) 2014. gada 28.janvāra vēstulē nr.392-40/519, kas adresēta VARAM, norāda uz Koncesijas līguma 2.2.3.punktu, kas paredz
Koncesionāram (SIA „Vaania”) tiesības bez koncedenta piekrišanas nodot nomā trešajām
personām finansējuma saņēmēja PSIA „Jumis” mantu un apakšnomā saņēmēja aizņemtās un
nomātās zemes platības, kā arī uz 3.5.punktu, kas nosaka, ka Līdzēji Koncesijas līguma darbības
laikā uz savstarpējas rakstveida vienošanās pamata finansējuma saņēmēja PSIA „Jumis”
nekustamo īpašumu drīkst pilnībā vai pa daļām atsavināt, dāvināt, jebkurā citā veidā nodot
īpašumā vai valdījumā trešajām personām, ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt, kā arī ieguldīt citu
kapitālsabiedrību (komersantu) pamatkapitālā. CFLA vērš uzmanību, ka ar VARAM saskaņotā
Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanas līguma (turpmāk – KF līgums) vispārējo
noteikumu 4.1.24.3. apakšpunkts paredz, ka „finansējuma saņēmējam (PSIA „Jumis”) ir
pienākums Projekta aktivitāšu īstenošanas laikā un 5 (piecus) gadus pēc noslēguma maksājuma
saņemšanas neveikt būtiskas izmaiņas projektā: „nepārdot, nedāvināt, neizīrēt, neiznomāt,
nemainīt, neaizdot, nepatapināt, neieķīlāt, citādi neatsavināt un neapgrūtināt īpašumu, kas
iegādāts vai radīts Projektā, kā arī īpašumu, kas citādi guvis labumu no atbalsta. Neveikt citas
darbības, kuru rezultātā īpašums pilnīgi vai daļēji var nokļūt citas personas īpašumā vai
valdījumā, izņemot gadījumus, kad saņemta Sadarbības iestādes iepriekšēja rakstveida atļauja un
Saņēmēja iecerētās darbības neizraisa nevēlamās sekas – tās neietekmē Projekta būtību,
īstenošanas nosacījumus un nesniedz nepamatotas priekšrocības”.
2.3. Ņemot vērā iepriekš minēto, CFLA ir lūgusi VARAM sniegt viedokli par koncesijas līguma
nosacījumu atbilstību līguma īstenošanas nosacījumiem un kā iespējamo situācijas atrisinājumu
ir piedāvājusi veikt grozījumus Koncesijas līgumā, paredzot projekta ietvaros radīto vērtību
saglabāšanu finansējuma saņēmēja (t.i. SIA „Jumis”) īpašumā vismaz 5 gadus pēc noslēguma
maksājuma veikšanas. 2014.gada 7.februāra vēstulē nr.4.1-13/18-1e/1086 ir atbalstīts CFLA
piedāvātais risinājums – grozījumu veikšanu Koncesijas līgumā, paredzot attiecīgo Koncesijas
līguma noteikumu neattiecināšanu uz jaunradīto infrastruktūru vismaz 5 gadus pēc noslēguma
maksājuma veikšanas.
2.4. Nepieciešams veikt grozījumus Koncesijas līgumā šādā redakcijā: „Līdzēji vienojas, ka
Koncesijas līguma 2.2.3. un 3.5.punkta nosacījumi nav attiecināmi uz Kohēzijas fonda
līdzfinansētā projekta „Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu (pazemes konteineru)
izveide Siguldas novadā” ietvaros izveidoto, iegūto vai nomāto mantu un nekustamo īpašumu,
kuru Līdzējiem nav tiesību Projekta realizācijas laikā un 5 (piecus) gadus pēc Projekta
realizācijas pārdot, dāvināt, izīrēt, iznomāt, mainīt, aizdot, patapināt, ieķīlāt, citādi atsavināt vai
apgrūtināt.”
[3.] 3.1. Saskaņā ar 2013.gada 30.maija Vienošanās par 2003.gada 16.jūnija koncesijas līguma
par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas pašvaldības
administratīvajā teritorijā nodošanu koncesijā kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot koncesijas
resursus - Siguldas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JUMIS” mantu
saistību izpildi un grozījumiem, 1.6. punktu Koncesionārs apņēmās līdz 2014.gada 1.oktobrim,
ievērojot Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu prasības, izveidot atkritumu
šķirošanas un pārkraušanas staciju Siguldas novadā slēgtā telpā, saskaņojot ar Koncedentu
atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas būvniecību atbilstoši teritoriālajam plānojumam un
normatīvajiem aktiem par būvniecību, rīkojot publisku apspriešanu.
3.2. PSIA „Jumis” zemes gabalā „Lejasvārnas - 1” plānoja izveidot atkritumu šķirošanas un
pārkraušanas staciju slēgtā telpā, un rīkoja vairākas publiskās apspriešanas. Ņemot vērā
iedzīvotāju viedokļu par minētās teritorijas neatbilstību pārkraušanas un šķirošanas stacijas
izveidei, Dome ar 2014.gada 8.janvāra lēmumu „Par būvniecības ieceri īpašumā „Lejasvārnas 1,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā” (prot.Nr.1, §11) noraidīja PSIA „Jumis” ierosinājumu
„Lejasvārnās - 1” izveidot atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju.
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Šobrīd SIA „Jumis” meklē citu vietu atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijai slēgtā telpā
izveidošanai, taču ņemot vērā iedzīvotāju attieksmi pret jebkādām darbībām ar atkritumiem un
teritoriālajā plānojumā ierobežotām vietām, kurās pieļaujamas darbības ar atkritumiem, process
virzas lēni. Līdz ar to PSIA „Jumis” līdz 1. oktobrim nepagūs izveidot atkritumu šķirošanas un
pārkraušanas staciju Siguldas novadā.
3.3. Vienlaikus PSIA „Jumis” piedalās projektu iesniegumu atklātā konkursā „Atbalsts „zaļo”
tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”, lai piesaistītu nepieciešamo finansējumu stacijas izveidei, kuru
regulē Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1442 „Norvēģijas finanšu
instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta
projektu konkursa īstenošanas kārtība". Šā projekta dokumentācijas iesniegšanas termiņš ir līdz
20.03.2014. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai jāinformē projektu iesniedzējus par
novērtēšanas procesa iznākumu līdz 30.06.2014. Projekta realizācijas termiņš nedrīkst pārsniegt
21 mēnesi no līguma noslēgšanas brīža.
Lai varētu piedalīties konkursā „Atbalsts „zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”
līdzfinansējuma saņemšanai un veiktu visas nepieciešamās formalitātes jaunas vietas
saskaņošanai pārkraušanas stacijas izbūvei, PSIA „Jumis” lūdz Siguldas novada Domi izskatīt
iespēju pagarināt līdz 2015.gada 1.jūnijam termiņu atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas
izveidei Siguldas novadā.
SIA „Vaania” lūdz izdarīt grozījumus 2013.gada 30.maija Vienošanās par 2003.gada 16.jūnija
koncesijas līguma un izteikt 1.6. punktu šādā redakcijā: „Koncesionārs apņēmās līdz 2015.gada
1.jūnijam, ievērojot Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu prasības, izveidot atkritumu
šķirošanas un pārkraušanas staciju Siguldas novadā slēgtā telpā, saskaņojot ar Koncedentu
atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas būvniecību atbilstoši teritoriālajam plānojumam un
normatīvajiem aktiem par būvniecību, rīkojot publisku apspriešanu.”
Vadoties no augstāk minētā likuma „Koncesiju likums” 5.panta pirmo daļu un 12.pantu
un2003.gada 16.jūnija Koncesijas līguma 3.5. un 6.1. punkta noteikto, ka koncesijas līguma
grozīšana iespējama tikai uz koncedenta un koncesionāra abpusējas vienošanās
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 Koncesiju
uzraudzības komisijas 2014.gada 20.februāra atzinumu, kā arī Finanšu komitejas un Attīstības,
Tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 5.marta atzinumu (prot. Nr.5, §21), atklāti balsojot, ar 13
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, J.Lazdāns, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Piekrist koncesijas līguma pārjaunošanai sakarā ar koncesijas ieguvēja komercsabiedrības SIA
„Eko Baltia”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003582465apvienošanu ar SIA „Eco Baltia grupa”,
pievienojot SIA „Eko Baltia” SIA „Eco Baltia grupai”, vienotais reģistrācijas Nr.40103435432.
2. Izdarīt šādus grozījumus Koncesijas līgumā ar vienošanās pie Koncesijas līguma: Saskaņā ar
2013.gada 30.maija Vienošanās par 2003.gada 16.jūnija koncesijas līguma par atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas pašvaldības administratīvajā
teritorijā nodošanu koncesijā kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot koncesijas resursus- Siguldas
pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JUMIS” mantu saistību izpildi un
grozījumiem:
2.1. aizstāt vienošanās tekstā koncesijas ieguvēju SIA „Eko Baltia”, vienotais reģistrācijas Nr.
40003582465ar saistību pārņēmēju - sabiedrību ar ierobežotu atbildību SIA „Eco Baltia grupa”,
vienotais reģistrācijas Nr.40103435432.
2.2. izteikt vienošanās punktu šādā redakcijā: „Līdzēji vienojas, ka Koncesijas līguma 2.2.3. un
3.5.punkta nosacījumi nav attiecināmi uz Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Sadzīves
atkritumu dalītās savākšanas punktu (pazemes konteineru) izveide Siguldas novadā” ietvaros
izveidoto, iegūto vai nomāto mantu un nekustamo īpašumu, kuru Līdzējiem nav tiesību Projekta
realizācijas laikā un 5 (piecus) gadus pēc Projekta realizācijas pārdot, dāvināt, izīrēt, iznomāt,
mainīt, aizdot, patapināt, ieķīlāt, citādi atsavināt vai apgrūtināt.”
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3. Pagarināt termiņu atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas Siguldas novadā slēgtā telpā
izveidošanai un aizstāt 1.6.punktā vārdus un skaitļus „2014.gada 1.oktobrim” ar vārdiem un
skaitļiem „2015.gada 1.jūnijam”.
12.§
Par Siguldas novada Domes 2014.gada 5.marta saistošo noteikumu
„Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes jurists A.Vecvanags
Saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas un Attīstības, Tūrisma un sporta
komitejas 2014.gada 5.marta atzinumu (prot. Nr.5, § 8), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, J.Lazdāns, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa,
Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo Domes sēdi.
13.§
Par pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanu
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatot SIA „DMB”, reģ. Nr. 40103531747, juridiskā adrese Ziedu iela 11, Carnikava,
Carnikavas novads, LV-2163, valdes locekļa J.B. 2014.gada 29.janvāra iesniegumu, ar lūgumu
iznomāt daļu zemes no Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar nosaukumu
„Gagarina birzs”, Sigulda, Siguldas novads, un Stacijas ielas, lai izbūvētu bezmaksas
autostāvvietas viesnīcas kompleksa vajadzībām Ausekļa ielā 2 un Siguldas iedzīvotāju un viesu
automašīnu novietošanai, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums ar nosaukumu „Gagarina birzs”, Sigulda, Siguldas novads, kad. Nr.
8015 002 3334, sastāv no zemes vienības ar kad. pz. 8015 002 3334, platība 4310 m², ir
piederošs Siguldas novada Domei, Rīgas rajona Tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījums Nr.100000209920.
2. Nekustamais īpašums ar nosaukumu „Stacijas iela”, Sigulda, Siguldas novads, kad. Nr.
8015 003 0047, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kad. pz. 8015 003 0046, platība
4900 m² un kad. apz. 8015 003 0141, platība 7900 m², kopējā platība 12800 m², ir
piederošs Siguldas novada Domei, Rīgas rajona Tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījums Nr.100000524586.
3. Saskaņā 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada
teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” (turpmāk Noteikumi) Grafisko daļu, zemes vienība ar nosaukumu
„Gagarina birzs”, Siguldā, Siguldas novadā, atrodas teritorijā, kur plānotā/atļautā
izmantošana ir Zaļumvietas, vieta ar īpašiem noteikumiem (Z-1). Ar Z-1 apzīmētajā vietā
saskaņā ar TIAN 310.1. punktu galvenā atļautā izmantošana ir labiekārtotas publiskās
ārtelpas – parku un skvēru izmantošana, rekonstrukcija un jaunu parku izveidošana, lai
saglabātu un/vai uzlabotu pilsētas teritorijas estētisko, ainavisko, ekoloģisko, zinātnisko,
kultūrvēsturisko un izglītojošo vērtību. Parkos un skvēros atļauta sezonas rakstura
tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība (tirdzniecības kioski un segtie
tirdzniecības stendi). Saskaņā ar TIAN 297.3.1. un 297.3.2. punktiem šajā teritorijā noteikti
sekojoši apbūves rādītāji: kopējā izbūves teritorija tiek noteikta no visas teritorijas, bet ne
vairāk par 5% un tajā tiek ietverts: ēkas un citas būves, piebraucamie ceļi, autostāvvietas,
skatu torņi un laukumi vai spēļu vietas, gājēju ceļi ar cieto segumu; zemes gabala minimālā
brīvā zaļumu teritorija apbūvē nedrīkst būt mazāka par 85%. Saskaņā ar TIAN 25.punktu
Brīvā zaļumu teritorija – zemes vienības neapbūvētā platība, kurā neietilpst platības, ko
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aizņem gan virszemes, gan pazemes ēkas un būves, kā arī teritorijas labiekārtojums – ceļu,
autostāvvietu, laukumu u.c. platības, kas ierīkotas izmantojot ūdensnecaurlaidīgus cietos
ieseguma materiālus (asfalts, betons, bruģakmens, klinkers, u.c.). To raksturo ar brīvās
zaļumu teritorijas procentu no apbūvei paredzētās zemes vienības vai tās daļas platības,
atskaitot arī virszemes ūdens objektu platības (ūdeņu teritorijas).
4. Saskaņā ar Noteikumu Grafisko daļu, zemes vienības ar nosaukumu Stacijas iela, kadastra
apz.. 8015 003 0141, platība 7900 m², plānotā/atļautā izmantošana ir Satiksmes
infrastruktūra, vieta ar īpašiem noteikumiem (TS-1). Ar TS-1 apzīmētajā vietā, dzelzceļa
zemes nodalījuma joslā, bez tehniskās apbūves teritorijā atļautajām būvēm drīkst izvietot
objektus, kas ir atļauti Ražošanas objektu un noliktavu, kā arī Publiskās apbūves teritorijā,
ja tie netraucē dzelzceļa funkcijām un ir saskaņoti ar attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras
pārvaldītāju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar TIAN 389.1.1. punktu
satiksmes infrastruktūras (TS) teritorijas paredzētas sauszemes transporta būvju būvniecībai
– autoceļu, ielu, ceļu, satiksmes organizācijas laukumu izbūvei; transportlīdzekļu novietņu
ierīkošanai un izbūvei; sliežu ceļu izbūvei; tiltu, estakāžu, tuneļu, pazemes ceļu būvniecībai,
utt.
5. Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļa paredzējusi zemes vienībā ar
nosaukumu Stacijas iela, kad. apz. 8015 003 0141, izbūvēt gājēju ietvi, lai nodrošinātu
drošus pārvietošanos pa Stacijas ielu.
6. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un
citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi;
kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
7. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības.
8. 30.10.2007. MK noteikumu Nr. Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu“
19. punkts nosaka, ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas
tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā
paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu.
9. 30.10.2007. MK noteikumu Nr. Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu“
18. punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves
tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par
zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot
saistošos noteikumus.
10. Saskaņā ar 08.06.2011. Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.8.”Par
neapbūvētu Siguldas novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemes gabalu nomas
maksas noteikšanas kārtību” (prot. Nr.11, §26) 4.punktu, neapbūvēta zemes gabala ar
apbūves tiesībām nomas maksa gadā noteikta 5% no iznomātās zemes kadastrālās vērtības
un zemes nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos
nodokļus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2. punktu, Civillikuma 2112., 2120., 2122., 2124.,
2126.pantiem, 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu“, 18. un 19.punktu, Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.8 „Par neapbūvētu
Siguldas novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas
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kartību” (prot. Nr.11, §26) 4.punktu, kā arī Finanšu komitejas un Attīstības, Tūrisma un sporta
komitejas 2014.gada 5.marta atzinumu (prot. Nr.5, §9), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, J.Lazdāns, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa,
Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Nodot izsolē nomas tiesības uz daļu no nekustamā īpašumu ar nosaukumu „Gagarina birzs”,
Sigulda, Siguldas novads, kad. apz. 8015 002 334, 910 m² platībā un daļu no nekustamā īpašuma
ar nosaukumu „Stacijas iela”, kad. apz. 8015 003 0141, platība 1905 m², uz 10 gadiem, ar
apbūves tiesībām, bezmaksas autostāvvietu būvniecībai.
2. Noteikt nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Gagarina birzs”, Sigulda, Siguldas novads, kad.
apz. 8015 002 334, 910 m² platībā nomas tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību izsole ar
nosacīto sākuma cenu - 5% no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā un normatīvajos aktos
noteiktie nodokļi (3,50 euro gadā un normatīvajos aktos noteiktie nodokļi ).
3. Noteikt nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Stacijas iela”, Sigulda, Siguldas novads, kad. apz.
8015 003 0141, platībā 1905 m², nomas tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību izsole ar
nosacīto sākuma cenu - 5% no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā un normatīvajos aktos
noteiktie nodokļi (13,33 euro gadā un normatīvajos aktos noteiktie nodokļi).
4. Atsavināšanas un izsoles komisijai izstrādāt nomas tiesību izsoles noteikumus un veikt nomas
tiesību izsoles procedūru pamatojoties uz normatīvajiem aktiem.
14.§
Par dalību kultūras un radošo nozaru programmas „Radošā Eiropa” projektā „Mākslas
un ilgtspējīgu tehnoloģiju attīstība Eiropas reģionos” („Art and Sustaninable Technologies
Observatory in European Disadvantaged”) un finansējumu
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Lai veicinātu mākslas produktu un pakalpojumu radīšanas decentralizāciju un nelielu
vietu revitalizāciju, izmantojot kultūras un moderno tehnoloģiju pakalpojumus Siguldas novadā,
izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu, saskaņā ar kultūras un radošo nozaru
programmas „Radošā Eiropa” atklāto projektu konkursu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6. punktu, 15. panta pirmās daļas 10. punktu, Siguldas novada
Attīstības programmas 2011.-2017.gadam U 1.8. Aktivizēt iedzīvotāju līdzdalību kultūras
procesos R.50. Privāto iniciatīvu veicināšana un atbalstīšana kultūras un mākslu jomā, U 1.6.
Nodrošināt daudzveidīgu un atraktīvu kultūras piedāvājumu R.42. Profesionālās mākslas
pieejamības nodrošināšana R.44. Siguldas novada mākslinieku atbalsta sistēmas izstrāde un
R.45. Meistarklašu un mākslinieku rezidenču organizēšana, kā arī Finanšu komitejas un
Attīstības, Tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 5.marta atzinumu (prot. Nr.5, §26), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, J.Lazdāns,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers, M.Malcenieks), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt piedalīšanos kultūras un radošo nozaru programmas „Radošā Eiropa” atklātajā
projektu konkursā ar projektu „Mākslas un ilgtspējīgu tehnoloģiju attīstība Eiropas
reģionos” („Art and Sustaninable Technologies Observatory in European Disadvantaged”):
1.1. Projekta partneri:
1.1.1. Reģionālā Kultūras un izglītības ministrija, Extremadura reģionālā valdība –
Spānija (vadošais partneris);
1.1.2. Siguldas novada pašvaldība – Latvija,
1.1.3. Pilsētu un lielpilsētu menedžmenta asociācija – Lielbritānija;
1.1.4. Reģionālā Kultūras pārvalde - Portugāle.
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1.2. Projekta realizācijas laiks – 36 mēneši no 2014.gada septembra līdz 2017.gada
septembrim.
2.
Siguldas novada pašvaldības izmaksas ir 50 000 EUR (Ls 35140,20). Plānotais
finansiālais atbalsts no ”Radošā Eiropa” programmas pēc projekta apstiprināšanas ir 60% 30 000 EUR (Ls 21084,12), Siguldas novada pašvaldības finansējums – 40% - 20 000 EUR
(Ls 14056,08).
3. Projekta atbalstīšanas gadījumā paredzēt līdzekļus Siguldas novada budžetā.
4. Projektā īstenojamo programmu apstiprināt Siguldas novada Domē.
15.§
Par finansiālu atbalstu mūzikas grupai „Dzelzs vilks” un sadarbību Sigulda - Rīgas
oficiālais partneris – 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētai
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Konstante
Sigulda ir Rīgas oficiālais partneris Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas īstenošanai. Lai
veicinātu Siguldas pasākumu programmas atpazīstamību, kā arī palielinātu apmeklētāju skaitu,
izskatīts mūzikas grupas „Dzelzs vilks” ierosinājums kopīgai sadarbībai, par pamatu izmantojot
grupas lielkoncertu, kura ietvaros plānots popularizēt arī Siguldas kopējo pasākumu programmu.
Vadoties no augstāk minētā, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Siguldas
novada Attīstības programmas 2011.- 2017. gadam rīcības plānu ar uzdevumiem „U 1.6.
Nodrošināt daudzveidīgu un atraktīvu kultūras piedāvājumu”, kā arī saskaņā ar Finanšu
komitejas un Attīstības, Tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 5.marta atzinumu (prot. Nr.5,
§28), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis,
J.Lazdāns, E.Viļķina, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers), pret – 2 (I.Ozoliņa,
M.Malcenieks), atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt mūzikas grupas „Dzelzs vilks” lielkoncertu euro 3000,00 apjomā, vienojoties
par papildus nosacījumiem: sadarbību grupas publicitātes kampaņas plāna ietvaros, iekļaujot
reklāmu par Siguldu kā Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas partneri un popularizējot
Siguldas kultūras piedāvājumu 2014.gadā.
2. Finansējumu piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
16.§
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu
„Par autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Būvinženieris A.Ermansons
Pamatojoties 09.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.224. „Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4. punkta 4.2.
apakšpunktu, kā arī Finanšu komitejas un Attīstības, Tūrisma un sporta komitejas 2014.gada
5.marta atzinumu (prot. Nr.5, §26), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, I.Lipskis, J.Lazdāns, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts,
I.Paegle, J.Zilvers, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus „Par autoceļu uzturēšanas klasēm
Siguldas novadā”.
Domes sēdi turpina vadīta Priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa.
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17.§
Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Izskatot Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica 05.03.2014. iesniegumu, kā
arī Finanšu komitejas un Attīstības, Tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 5.marta atzinumu
(prot. Nr.5, §25), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis,
J.Lazdāns, E.Viļķina, G.Zvejnieks, I.Ozoliņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, I.Paegle, J.Zilvers,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās 1 (U.Mitrevics), Dome nolemj:
1. Piešķirt Siguldas novada Domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam ikgadējā
atvaļinājuma daļu – 10 kalendāra dienas - no 2014.gada 7.marta līdz 16.martam.
2. Darba pienākumus uzdot pildīt Domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Sausiņai.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.18:00
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2014.gada 19.martā plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu/ Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēde – 2014.gada 19.martā, par
precīzu laiku tiks paziņots vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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