Novada domes sēdes protokols

2007.gada 3.oktobrī

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Siguldā

Nr.20

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Par individuālo darbu
Par saistoðajiem noteikumiem „ Par kārtības noteikumiem Siguldas pilsētas
Raiņa parka Bērnu pilsētiņā”
Par maksas autostāvvietas ierīkošanu
Par līdzekļu piešķiršanu no budžetā neparedzētiem gadījumiem
paredzētajiem līdzekļiem
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses vai nosaukuma piešķiršanu
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības Mālpils ielā 7, Siguldā
privatizāciju
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Vārpas ielā 1, Siguldā
privatizācijas rezultātu apstiprināšu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gāles ielā 15, Siguldā (kadastra
Nr.8015 003 1801 007) izsoles noteikumu projektu
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Vecputniņi” uzturēšanai
nepieciešamā zemes gabala nodošanu privatizācijai
Par personu pilnvarojumu darbībai sabiedriskajā organizācijā „Rīgas
rajona Lauku attīstības biedrība”
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pils ielā 31, Siguldā
atsavināšanu
Par pašvaldībai piederošā nekustama īpašuma Ventas ielā 6A, Siguldā
atsavināšanu
Par pašvaldībai piederošā nekustama īpašuma J.Poruka ielā 12A, Siguldā
atsavināšanu
Par Ainas Lonijas Ziediņas apbalvošanu
Par īres līguma noslēgšanu
Par grozījumiem 2007.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
Siguldas novada pašvaldības budžetu 2007.gadam”
Par līdzekļu izlietojumu no privatizācijas fonda
Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja apstiprināšanu

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

2.§
Par individuālo darbu
Dome nolemj:
5 personām atļaut nodarboties ar individuālo darbu.

3.§
Par saistošajiem noteikumiem „ Par kārtības noteikumiem Siguldas pilsētas
Raiņa parka Bērnu pilsētiņā”
Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes saistošo noteikumu projektu „ Par
kārtības noteikumiem Siguldas pilsētas Raiņa parka Bērnu pilsētiņā”.

4.§
Par maksas autostāvvietas ierīkošanu
Dome nolemj:
Dot atļauju SIA „Net Komunikācijas” maksas autostāvvietas ierīkošanai Leona
Paegles ielā 3A, Siguldā, 1155 kv.m. platībā.

5.§
Par līdzekļu piešķiršanu no budžetā neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem
līdzekļiem
Dome nolemj:
Piešķirt līdzekļus 2000,- Ls apmērā no Siguldas novada pašvaldības 2007.
gada budžetā neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem Siguldas
pagasta Kultūras namam tērpu noliktavas telpas ierīkošanai.

6.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses vai nosaukuma piešķiršanu
Dome nolemj:
Sadalīt un piešķirt adreses vai nosaukumus 7 nekustamiem īpašumiem.

8.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Vārpas ielā 1, Siguldā privatizācijas
rezultātu apstiprināšanu
Dome nolemj:
Atzīt par pabeigtu privatizācijas objekta – apbūvēta zemes gabala Vārpas ielā 1,
Siguldā privatizāciju un apstiprināt privatizācijas rezultātus par summu Ls 8602,-.

9.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gāles ielā 15, Siguldā (kadastra Nr.8015
003 1801 007) izsoles noteikumu projektu
Dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - palīgēkas Gāles ielā 15, Siguldā, Siguldas
novadā, Rīgas rajonā ar kadastra Nr. 8015 003 1801 007 izsoles noteikumu
projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma
privatizācijas komisijai veikt izsoles procedūru.

10.§
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Vecputniņi” uzturēšanai nepieciešamā
zemes gabala nodošanu privatizācijai
Dome nolemj:
1. Nodot privatizācijai nekustamo īpašumu - zemes gabalu 0,15 ha platībā,
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Vecputniņi” Siguldas pagastā uzturēšanai.
2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Vecputniņi” dzīvokļu valdītājiem segt
izdevumus par zemes gabala platības noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un
tā reģistrāciju zemesgrāmatā.

11.§
Par personu pilnvarojumu darbībai
sabiedriskajā organizācijā „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība”
Dome nolemj:
Pilnvarot Siguldas novada Mores pagasta administrācijas vadītāju Aivaru
Jakobsonu, un Siguldas novada domes Nekustamo īpašumu pārvaldes tāmētāju Ivetu
Tilleri, pārstāvēt Siguldas novadu katram atsevišķi sabiedriskajā organizācijā „Rīgas
rajona Lauku attīstības biedrība”.

12.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pils ielā 31, Siguldā atsavināšanu
Dome nolemj:
1. Atsavināt Siguldas novada domei piederošo nekustamo īpašumu Pils ielā
31, Siguldā.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Pils ielā 31, Siguldā atsavināšanas veidu pārdošana izsolē.
3. Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai
organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru.

13.§
Par pašvaldībai piederošā nekustama īpašuma Ventas ielā 6A, Siguldā
atsavināšanu
Dome nolemj:
1. Atsavināt Siguldas novada domei piederošo nekustamo īpašumu Ventas
ielā 6A, Siguldā.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Ventas ielā 6A, Siguldā atsavināšanas veidu pārdošana izsolē.
3. Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai
organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru.

14.§
Par pašvaldībai piederošā nekustama īpašuma J.Poruka ielā 12A, Siguldā
atsavināšanu
Dome nolemj:
1. Atsavināt Siguldas novada domei piederošo nekustamo īpaðumu J.Poruka
ielā 12A, Siguldā.
2. Noteikt nekustamā īpašuma J.Poruka ielā 12A, Siguldā atsavināšanas veidu
- pārdošana izsolē.
3. Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai
organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru.

15.§
Par Ainas Lonijas Ziediņas apbalvošanu
Dome nolemj:
Apbalvot Siguldas Sporta skolas treneri Ainu Loniju Ziediņu ar Siguldas novada
Atzinības rakstu, Siguldas novada sudraba Goda zīmi un naudas prēmiju par mūža
ieguldījumu izglītības attīstībā Siguldā.

16.§
Par īres līguma noslēgšanu
Dome nolemj:
Noslēgt īres līgumu ar personu par dzīvokļa Nr.17 Siguldas ielā Nr.5, Mores
pagastā īri.

17.§
Par grozījumiem 2007.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
Siguldas novada pašvaldības budžetu 2007.gadam”
Dome nolemj:

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu „Par grozījumiem 24.01.2007.g.
saistošajos noteikumos Nr. 3 (prot. 3, § 2) „Par Siguldas novada pašvaldības
budþetu 2007. gadam” projektu.

18.§
Par līdzekļu izlietojumu no privatizācijas fonda
Dome nolemj:
Apmaksāt rēķinus par paveiktajiem darbiem Ls 147984 apjomā. no Siguldas
novada pašvaldības Speciālā budžeta Privatizācijas fonda līdzekļiem par
paveiktajiem Siguldas pilsdrupu estrādes rekonstrukcijas darbiem.

19.§
Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja apstiprināšanu
Dome nolemj:
Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Būvvaldes vadītāju
Rudīti Beti.

Nākošā sēde 2007.gada 24.oktobrī plkst. 16.00.
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