2014.gada 15.oktobrī

Sigulda

Nr.19

Sēdes darba kārtība:
1. Par zemes vienību Līvkalna ielā 26, Siguldā, Siguldas novadā un Atbrīvotāju ielā 50,
Siguldā, Siguldas novadā, maiņu.
2. Par zemes nomu.
3. Par zemes iznomāšanu Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
4. Par zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai.
5. Par līdzfinansējumu biedrībai „L.Paegles ielas nams Nr.4”.
6. Par līdzfinansējumu biedrībai „L.Paegles ielas nams Nr.12”.
7. Par līdzfinansējumu SIA „LGK Atrakcijas”.
8. Par līdzfinansējumu SIA „CDzP”.
9. Par finansējumu jauno Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu programmas
ieviešanas testam Siguldas 1.pamatskolā.
10. Par Siguldas novada Atzinības rakstu piešķiršanu Siguldas Mākslu skolas „Baltais
Flīģelis” darbiniekiem.
11. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 263/1571 domājamo daļu no zemes un
garāžu ēkas (garāža Nr.2) Leona Paegles ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā,
atsavināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina, Ilmārs Lipskis, Jānis Zilvers,
Jānis Lazdāns, Ināra Paegle, Mārtiņš Zīverts, Guntars Zvejnieks
Nepiedalās deputāti: Indra Ozoliņa – darba noslogotības dēļ, Māris Malcenieks - darba
noslogotības dēļ, Ēriks Čoders - komandējumā, Dainis Dukurs - darba noslogotības dēļ, Ņina
Balode – komandējumā
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Jeļena Zarandija, Personāla
nodaļas vadītāja Ilze Kisila, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Zemes nodaļas vadītāja Anita
Viškere, Finanšu pārvaldes vadītāja/Galvenā grāmatvede Dace Spriņķe, vecākais datortīklu
administrators Dzintars Strads, Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja Inga
Zālīte, Juridiskās pārvaldes jurists Aldis Vecvanags
Piedalās: P/A „Siguldas attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante, Atsavināšanas un izsoles
komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs
Protokolē: Administratīvās pārvaldes vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:07
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Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus izņemt no
sēdes darba kārtības 2 (divus) jautājumus – Nr.6 „Par līdzfinansējumu biedrībai „L.Paegles ielas
nams Nr.12” un Nr.8 „Par līdzfinansējumu SIA „CDzP””.
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, G.Zvejnieks, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Izņemt no sēdes darba kārtības 2 (divus) jautājumus - Nr.6 „Par līdzfinansējumu biedrībai
„L.Paegles ielas nams Nr.12” un Nr.8 „Par līdzfinansējumu SIA „CDzP””.
1.§
Par zemes vienību Līvkalna ielā 26, Siguldā, Siguldas novadā un Atbrīvotāju ielā 50,
Siguldā, Siguldas novadā, maiņu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi 2013.gada 3.septembra SIA „Pumpurdārzs”, reģistrācijas Nr.40003599457,
juridiskā adrese Līvkalna iela 26, Sigulda, Siguldas novads, valdes priekšsēdētājas I.V.
iesniegumu ar lūgumu nodalīt no īpašuma Līvkalna ielā 26, Siguldā, Siguldas novadā, zemes
vienības daļu, gar Līvkalna ielu ierīkotajam, pašvaldībai piederošajam veloceliņam un apmainīt
to pret pašvaldībai piederošās zemes daļu līdzvērtīgā platībā, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona Tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.763, nekustamais īpašums ar adresi Līvkalna iela 26, Sigulda, Siguldas
novads, ar kadastra Nr. 8015 002 2370, pieder SIA „Pumpurdārzs”, Reģ. Nr. 40003599457.
Zemes vienības kopējā platība 0,4 ha. Saskaņā ar Rīgas rajona Tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.274, nekustamais īpašums ar adresi
Atbrīvotāju iela 50, Sigulda, Siguldas novads, ar kadastra Nr.8015 002 2319, pieder
Siguldas novada pašvaldībai. Zemes vienības kopējā platība 1.387 ha.
2. Nekustamais īpašums ar adresi Līvkalna iela 26, Sigulda, Siguldas novads, robežojas ar
Siguldas novada pašvaldībai piederošo īpašumu ar adresi Atbrīvotāju iela 50, Sigulda,
Siguldas novads.
3. Uz zemes vienības daļas Līvkalna ielā 26, Siguldā, Siguldas novadā, 0.0316 ha platībā,
pašvaldība ar SIA „Pumpurdārzs” piekrišanu ir izbūvējusi veloceliņu gar Līvkalna ielu.
4. Siguldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais Atbrīvotāju ielā 50, Siguldā, Siguldas
nov., nav apbūvēts.Ar 2013.gada 4.septembra lēmumu “Par zemes ierīcības projekta
uzsākšanu nekustamo īpašumu Līvkalna ielā 26 un Atbrīvotāju ielā 50, Siguldā, robežu
pārkārtošanai”, (prot.Nr.35, §7), Siguldas novada Būvvalde ir atļāvusi izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamo īpašumu Atbrīvotāju iela 50, Siguldas, Sigulda novads, kad.Nr.
8015 002 2319 un Līvkalna iela 26, Sigulda, Siguldas novads, kad.Nr. 8015 002 2370,
robežu pārkārtošanai.
5. Ar 2014.gada 29.aprīļa lēmumu “Par zemes ierīcības projekta nekustamajos īpašumos
Atbrīvotāju ielā 50 un Līvkalna ielā 26, Siguldā, Siguldas novadā, apstiprināšanu”,
(prot.Nr.17, §.4), Siguldas novada Būvvalde ir apstiprinājusi zemes ierīcības projektu
nekustamo īpašumu Atbrīvotāju iela 50, Sigulda, Siguldas novads un Līvkalna iela 26,
Sigulda, Siguldas novads, robežu pārkārtošanu, nosakot, ka no zemes vienības Atbrīvotāju
ielā 50, Siguldā, Siguldas novadā, tiek atdalīta neapbūvēta zemes vienības daļa 316 m²
platībā un pievienota zemes vienībai Līvkalna ielā 26, Siguldā, Siguldas novadā, savukārt no
zemes vienības Līvkalna ielā 26, Siguldā, Siguldas novadā, tiek atdalīta zemes vienība
0,0316 ha, uz kuras ir izbūvēts pašvaldībai piekrītoša veloceliņa būves daļa un pievienota
zemes vienībai Atbrīvotāju ielā 50, Siguldā, Siguldas novadā.
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6.

7.

8.

Lai izvērtētu iespējamā darījuma ekonomisko pamatojumu, tika pasūtīts sertificēta
nekustamā īpašuma vērtētāja Auditorfirmas „Invest-Rīga’Cēsis” atzinums par nekustamo
īpašumu tirgus vērtību, saskaņā ar kuru pašvaldībai īpašumā esošā zemes vienības daļas
Atbrīvotāju iela 50, Siguldā, Siguldas novadā, tirgus vērtība noteikta 2300,00 EUR (divi
tūkstoši trīs simti euro un 00 centi), un zemes vienības daļas Atbrīvotāju iela 50, Siguldā,
Siguldas novadā, tirgus vērtība noteikta 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti euroun00
centi).
Zemes vienības daļa 0,0316 ha platībā, kuru saskaņā ar zemes ierīcības projektu paredzēts
atdalīt no nekustamā īpašuma Līvkalna ielā 26, Siguldā, Siguldas novadā un pievienot
pašvaldībai piederošajai zemes vienībai Atbrīvotāju ielā 50, Siguldā, Siguldas novadā,
atrodas zem pašvaldībai piederošā veloceliņa Līvkalnu ielā, līdz ar to, tā nepieciešama
likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6. punktā noteikto funkciju izpildei gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošanu un uzturēšanu, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.pantu, pašvaldība nekustamo
īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams valsts vai
pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, ņemot vērā, ka maināmo nekustamo īpašumu
cenu starpība nevar pārsniegt 20%. Salīdzinot maiņas objektu vērtības saskaņā ar nekustamā
īpašuma sertificēta vērtētāja Auditorfirmas „Invest-Rīga’Cēsis” atzinumu, tiek konstatēts, ka
tās ir identiskas, jo abas maināmās zemes vienības atrodas vienā kadastra grupā un to
platības ir vienādas (0,0316 ha).

Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma38.panta pirmo daļu un trešo daļu, Pārejas noteikumu 12.punktu, Civillikuma 2091.,
2092.pantu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 8.oktobra sēdes atzinumu (prot.
Nr.10, §6), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, G.Zvejnieks, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Mainīt Siguldas novada Domes īpašumā esošā nekustamā īpašuma Atbrīvotāju ielā 50,
Siguldā, Siguldas novadā, zemes vienības daļu 0,0316 ha platībā pret SIA „Pumpurdārzs”
īpašumā esošā nekustamā īpašuma Līvkalna ielā 26, Siguldā, Siguldas novadā, zemes
vienības daļu 0,0316 ha platībā, saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto zemes ierīcības
projektu robežu pārkārtošanai un 2014.gada 17.jūlijā valsts kadastra informācijas sistēmā
apstiprinātajiem zemes robežu plāniem Atbrīvotāju ielā 50, Siguldā, Siguldas novadā,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2319 un Līvkalna ielā 26, Siguldā,
Siguldas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2370.
2. Noteikt, ka izdevumus saistībā ar īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz
pašvaldība.
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes maiņas līgumu ar SIA „Pumpurdārzs”.
2.§
Par zemes nomu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot A.K., (adrese), pilnvarotās personas I.O.K., (adrese), 2014.gada 18.septembra
iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Siguldas novada Domi, par nekustamā
īpašuma „Ozolkalni”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļu, uz kuras atrodas
ugunsdzēsības rezervuāri, kas tiek izmantoti Allažu pagasta pirmskolas izglītības iestādes,
Allažu pagasta pārvaldes un Allažu bibliotēkas vajadzībām, Dome konstatē:
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1. Nekustamais īpašums „Ozolkalni”, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pieder
A.K., saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Allažu pagasta
zemesgrāmatu nodalījuma 100000536681 datiem. Īpašums sastāv no trīs zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0118 (platība 4,32 ha), kadastra
apzīmējumu 8042 004 0125 (platība 22,02 ha) un kadastra apzīmējumu 8042 004 0203
(platība 13.54 ha).
2. No īpašuma „Ozolkalni”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8042 004 0125, Allažu pagasta pirmskolas izglītības iestādes,
Allažu pagasta pārvaldes un Allažu bibliotēkas ugunsdzēsības rezervuāru uzturēšanai
nepieciešami 460 m2.
3. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 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 u.c.).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otro
daļu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Civillikuma 2112. pantu, 08.10.2014. Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.10, §7), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, G.Zvejnieks, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns,
I.Paegle), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Noslēgt zemes nomas līgumu ar A.K., par zemes vienības „Ozolkalni”, Allažos,
Allažu pagastā, Siguldas novadā, kad. apz. 8042 004 0125, daļas nomu 460 m² platībā,
uz kuras izvietoti Allažu pagasta pirmskolas izglītības iestādei, Allažu pagasta pārvaldei
un Allažu bibliotēkai nepieciešamie ugunsdzēsības rezervuāri.
2.
Noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, tai skaitā
iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nomas termiņu 10 gadi.
3.
Uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar A.K.
4.
Uzdot Zemes nodaļai veikt nepieciešamās darbības zemes nomas līguma
ierakstīšanai zemesgrāmatā.
1.

3.§
Par zemes iznomāšanu Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā,
dzīvokļu īpašnieku SIA „Pillar 3”, reģ. Nr. 40103193067, juridiskā adrese Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010 un I.L., (adrese), iesniegumus ar lūgumiem noslēgt līgumus par zemes īpašuma
ar adresi Jaunatnes iela 8, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr. 8015 003 1563, nomu, atbilstoši
attiecīgā dzīvokļa īpašuma domājamai daļai, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona Tiesas Siguldas pilsētas Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.
1000000159025 datiem, zemes vienība, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
ar adresi Jaunatnes iela 8, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra Nr.8015 003 1563,
pieder dzīvokļu Nr. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 18, 20, 21, īpašniekiem un Siguldas novada
pašvaldībai 7287/16384 domājamo daļu apmērā. Zemes vienības platība 2883 m².
2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr. 1000002013776 datiem, dzīvokļa īpašums ar adresi Jaunatnes iela 8-(..),
Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr. 8015 900 2357, pieder I.L. 589/16384 domājamo daļu
apmērā.
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3. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr. 10000020137719 datiem, dzīvokļa īpašums ar adresi Jaunatnes iela 8-19,
Siguldā, kad. Nr. 8015 900 2370, pieder SIA „Transform 3” 826/16384 domājamo daļu
apmērā. Saskaņā ar 01.10.2012. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. 612/1404018, SIA „Transform 3”, nosaukums (firma) mainīts, uz SIA „Pillar 3”.
4. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 1.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka
piesaistītais zemesgabals ir zeme, uz kuras atrodas citas personas īpašumā esoša ēka, kas
nodota ekspluatācijā un saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja, un
kura ir ēkas īpašnieka lietošanā.
5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2 punktu, 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.
6. 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
4.punkts nosaka, ka zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu
var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.
Noteikumu 7.2. apakšpunktā minēts, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka
1,5% apmērā no kadastrālās vērtības, bet 7.2 punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai
tā daļas minimālā nomas maksa ir 28,00 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.
apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28,00 euro gadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām,14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 1.panta pirmās daļas 6.punktu,
30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4. punktu,
7. punkta 7.2. apakšpunktu, un 7.2 punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada
8.oktobra atzinumu (prot. Nr.10, §8), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
G.Zvejnieks, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8,
Siguldā, Siguldas novadā, dzīvokļa (..) īpašnieci I.L., par zemes ar adresi Jaunatnes iela 8,
Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr. 8015 003 1563, kopplatība 2883 m², daļas nomu,
589/16384 domājamo daļu apmērā.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8,
Siguldā, Siguldas novadā, dzīvokļa Nr. 19 īpašnieku SIA „Pillar 3”, reģ. Nr. 40103193067,
juridiskā adrese Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, par zemes ar adresi Jaunatnes iela 8,
Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr. 8015 003 1563, kopplatība883 m², daļas nomu
826/16384 domājamo daļu apmērā.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, proporcionāli
domājamo daļu apmēram, bet ne mazāk kā 28,00 EUR un PVN gadā. Nomas termiņš 10
(desmit) gadi.
4. Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar I.L. un SIA „Pillar 3”.
5. Noteikt, ka izdevumus par zemes nomas līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz
nomnieks.

4.§
Par zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
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Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā,
dzīvokļu īpašnieku - SIA „Pillar 3”, reģ. Nr. 40103193067, juridiskā adrese Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010, I.V., (adrese), N.P., (adrese) un M.P., (adrese), iesniegumus ar lūgumu nodot
atsavināšanai zemes īpašuma ar adresi Jaunatnes iela 8, Siguldas, Siguldas novads, kad. Nr. 8015
003 1563, domājamās daļas, atbilstoši attiecīgā dzīvokļa īpašuma domājamai daļai, kā arī
saskaņā ar Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2014.gada 22.septembra lēmumu (prot.Nr.8, §1), Dome konstatē:
1.

2.

3.

4.

5.

Saskaņā ar Rīgas rajona Tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.
100000201377 datiem, ēku (būvju) nekustamais īpašums ar adresi Jaunatnes iela 8, Siguldā,
ar kadastra Nr. 8015 503 0005 ir saistīts ar zemes gabalu Jaunatnes iela 8, Sigulda, Siguldas
novads, 2883 m2 platībā. Saskaņā ar Rīgas rajona Tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 100000159025 datiem zemes īpašums ar adresi Jaunatnes iela 8, Siguldā, ar
kadastra Nr. 8015 003 1563 pieder attiecīgo dzīvokļu īpašumu Nr. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15,
18, 20, 21 īpašniekiem 9097/16384 domājamo daļu un Siguldas novada pašvaldībai
7287/16384 domājamo daļu apmērā.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 1.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka piesaistītais
zemesgabals ir zeme, uz kuras atrodas citas personas īpašumā esoša ēka, kas nodota
ekspluatācijā un saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja, un kura ir ēkas
īpašnieka lietošanā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punktu,
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala
domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai. Likuma
44.panta ceturtajā daļā noteikts, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura
atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli
viņu kopīpašuma daļām).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otrajā daļā noteikts, ka
atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu
organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
4.punktu, 8.panta otro daļu, 44.panta ceturto daļu, un saskaņā ar 2014.gada 1.oktobra Finanšu
komitejas lēmumu (prot. Nr.17, §3), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
G.Zvejnieks, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošās 7287/16384 domājamas
daļas, no zemesgabala ar adresi Jaunatnes iela 8, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra
apzīmējumu 8015 003 1563, platība 2883 m², funkcionāli saistīto dzīvokļu īpašumu
īpašniekiem, kuri zemi nav izpirkuši pie dzīvokļa īpašuma iegādes.
2. Uzdod Zemes nodaļai, reģistrēt Rīgas rajona Tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā nr.100000159025 atzīmi, ka zemesgabals Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas
novadā, ar kadastra Nr.8015 003 1563, funkcionāli ir saistīts ar daudzdzīvokļu mājas
Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, dzīvokļu īpašumiem, attiecīgo domājamo
daļu apmērā.
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3. Uzdot Zemes nodaļai organizēt zemesgabala novērtēšanu.
4. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai
organizēt pašvaldībai piederošās zemesgabala atsavināšanas procedūru.
5. Zemesgabala atsavināšanas paziņojumus nosūtīt pirmpirkuma tiesīgām personām.
5.§
Par līdzfinansējumu biedrībai „L.Paegles ielas nams Nr.4”
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Izskatījusi biedrības „L.Paegles ielas nams Nr.4”,reģ. Nr.50003503151, juridiskā adrese
L.Paegles iela 4, Sigulda, Siguldas novads, 2014.gada 25.jūlija iesniegumu ar lūgumu piešķirt
finansējumu 70% apmērā no būvdarbu tāmes – teritorijas labiekārtošanas darbiem (stāvlaukuma
izbūvei) pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas L. Paegles ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 43. panta trešo daļu,
Siguldas novada Domes 2007.gada 20.junija saistošo noteikumu Nr.12„Par fizisku un juridisku
personu līdzdalību infrastruktūras objektu izbūves un rekonstrukcijas darbu līdzfinansēšanu” 2.2;
2.7.1.un 8.1.punktu, kā arī saskaņā ar 08.10.2014. Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
atzinumu (prot. Nr.10, §9), un 15.10.2014. Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.18, §4), atklāti
balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 (I.Lipskis),
Dome nolemj:
1.Atbalstīt stāvlaukuma izbūvi pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas L. Paegles ielā 4, Siguldā,
Siguldas novadā, ar 50% līdzfinansējumu no būvdarbu tāmes, paredzot līdzekļus 2 235,80 EUR
(t.sk. PVN) apmērā 2015.gada Siguldas novada Domes budžetā.
2. Noslēgt vienošanos ar biedrību „L.Paegles ielas nams Nr.4”, reģ. Nr.50003503151, juridiskā
adrese L.Paegles iela 4, Sigulda, Siguldas novads, par līdzfinansējuma piešķiršanu.
Pielikumā: Būvdarbu tāme – uz 1 lpp.
6.§
Par līdzfinansējumu biedrībai „L.Paegles ielas nams Nr.12”
Ziņo: Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, G.Zvejnieks, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Izņemt jautājumu no Domes sēdes darba kārtības.
7.§
Par līdzfinansējumu SIA „LGK Atrakcijas”
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Izskatījusi SIA „LGK Atrakcijas” reģ. Nr.40003445241, juridiskā adrese „LGK
atrakcijas”, Sigulda, Siguldas novads, 2014.gada 30.jūlija iesniegumu ar lūgumu piešķirt
finansējumu 50% apmērā no būvdarbu tāmes – ūdensvada, kanalizācijas un lietusūdens
kanalizācijas rekonstrukcijas darbiem, izbūvējot jaunus maģistrālos vadus no Ainas ielas līdz J.
Poruka ielai 14, Siguldā, Siguldas novadā, Siguldas gaisa trošu ceļa stacijas ēkai ar adresi „LGK
atrakcijas”, Sigulda, Siguldas novads, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 1. un 2. punktu, 43. panta trešo daļu, Siguldas novada Domes 2007.gada 20.junija
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saistošo noteikumu Nr.12„Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu
izbūves un rekonstrukcijas darbu līdzfinansēšanu” 2.4; 2.7.1.un 8.1.punktu, kā arī saskaņā ar
08.10.2014. Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.10, §11), un 15.10.2014.
Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.18, §2), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, G.Zvejnieks, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns,
I.Paegle), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt ūdensvada, kanalizācijas un lietusūdens kanalizācijas ārējo tīklu izbūvi, no Ainas
ielas Siguldā, Siguldas novadā līdz rekonstruējamajai Siguldas gaisa trošu ceļa stacijas ēkai ar
adresi J. Poruka iela 14, Sigulda, Siguldas novads, ar 50% līdzfinansējumu no būvdarbu tāmes,
paredzot līdzekļus 19 735,08 EUR (t.sk. PVN) apmērā 2015.gada Siguldas novada Domes
budžetā.
2. Noslēgt vienošanos ar SIA „LGK Atrakcijas” reģ. NR.40003445241, juridiskā adrese „LGK
atrakcijas”, Sigulda, Siguldas novads, par līdzfinansējuma piešķiršanu.
Pielikumā: Būvdarbu tāme – uz 1 lpp.
8.§
Par līdzfinansējumuSIA „CDzP”
Ziņo: Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, G.Zvejnieks, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Izņemt jautājumu no Domes sēdes darba kārtības.
9.§
Par finansējumu jauno Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu programmas
ieviešanas testam Siguldas 1.pamatskolā
Ziņo: Siguldas pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Konstante
Ar mērķi paplašināt Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu programmas
funkcionalitāti, paredzot to lietošanu Siguldas novada sabiedriskajā transportā, Siguldas novada
izglītības iestādēs, kā arī pilnveidojot uzskaites sistēmu pie visiem programmas sadarbības
partneriem – uzņēmējiem, ir izstrādāts jauns ID karšu programmas tehniskais risinājums.
Kā viena no lielākajām investīcijām jaunā tehniskā risinājuma ieviešanai jāmin tieši
pakalpojumu saņemšana izglītības iestādēs, kuras pēc tā ieviešanas var tehniski kontrolēt ieeju
skolā, kā arī sniegt pieeju pusdienām, savukārt vecākiem ir pieejama informācija no izglītības
iestādes.
Karšu programmas ieviešanas testam izglītības iestādēs izvēlēta Siguldas 1.pamatskola,
kur ir nepieciešams uzlabot ieejas mezglu kopumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 7. un 19.punktu un
saskaņā ar Finanšu komitejas 2014.gada 1.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.17, §8), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, G.Zvejnieks, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Piešķirt finansējumu Siguldas pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra”
Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu programmas ieviešanas testam Siguldas
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1.pamatskolā 7343,35 EUR apmērā bez PVN no Siguldas novada Domes budžeta
līdzekļiem.
10.§
Par Siguldas novada Atzinības rakstu piešķiršanu Siguldas Mākslu skolas „Baltais
Flīģelis” darbiniekiem
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumos L.Sausiņa
Ir saņemts Siguldas Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieces Sandras Ķirules iesniegums,
reģistrācijas Nr. 7.1.-1/2503, ar priekšlikumu apbalvot Mākslu skolas darbiniekus ar Siguldas
novada Domes Atzinības rakstiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta ievaddaļu,
2012.gada 26.septembra Siguldas novada pašvaldības nolikumu „Par Siguldas novada
pašvaldības apbalvojumiem” 8.daļu (prot.Nr.17, §4), kā arī Izglītības un kultūras komitejas
2014.gada 15.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.17, §1), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns,
I.Paegle), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās 1 (G.Zvejnieks), Dome nolemj:
1. Piešķirt Siguldas novada Atzinības rakstu Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
direktoram Guntaram Zvejniekam par radošu un inovatīvu iestādes vadīšanu.
2. Piešķirt Siguldas novada Atzinības rakstu par ilggadēju radošu un pašaizliedzīgu darbu
Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”:
2.1.Mūzikas nodaļas vadītājai Larisai Surikovai;
2.2.Mākslas nodaļas profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogam Raitam
Tikumam;
2.3.klientu apkalpotājai Aijai Pliķēnai;
2.4.direktora vietniecei Signei Rudukai.
3. Siguldas novada Atzinības rakstus piešķirt 2014.gada 24.oktobrī – Siguldas Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” svinīgajā pasākumā, veltītā Siguldas Mākslu skolas 55.gadu jubilejai.
11.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 263/1571 domājamo daļu no zemes un
garāžu ēkas (garāža Nr.2) Leona Paegles ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas 2013.gada 22.septembra lēmumu (prot.Nr.8.,§2) nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošās 263/1571 domājamās daļas no zemes un garāžu ēkas (garāža Nr.2) Leona Paegles ielā
15D, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu, Dome konstatē:
1.
Nekustamais īpašums Leona Paegles ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā sastāv
no zemes gabala 0.0945 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3060. Uz
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3060 atrodas garāžu ēka ar
kadastra Nr.8015 002 3060 001.
2.
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000096553, Siguldas novada
pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz 263/1571 domājamām daļām no
nekustamā īpašuma (zemes un garāžu ēka (garāža Nr.2) ar adresi Leona Paegles
ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā.
3.
Nekustamais īpašums (zeme un garāžu ēka) Leona Paegles ielā 15D, Siguldā,
Siguldas novadā ir kopīpašums, attiecīgi pārējo kopīpašnieku īpašuma tiesības uz
domājamām daļām ir nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000096553.
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Saskaņā ar LR VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas apstiprināto telpu grupas
tehniskās inventarizācijas lietu, nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.2 kopējā platība
ir 26,3 m2.
5.
Nekustamais īpašums – garāža Nr.2 (ēka un zeme), Leona Paegles ielā 15D,
Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8015 002 3060, nav nepieciešama
pašvaldības funkciju veikšanai.
4.

Vadoties no augstākminētā un pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums” 2¹.panta trešo daļu „atsavinot zemesgabalu likumā noteiktajā kārtībā, ievēro arī tās
likuma normas, kurās noteikts to personu loks, kuras saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma
tiesību subjekti”, 4.panta pirmo daļu „atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to
funkciju nodrošināšanai”, 5.panta pirmo daļu „atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu
nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija”, 8.panta otro
daļu „atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu
organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtība”, 9.panta
otro daļu „institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija”, 11.panta trešo daļu,
14.panta otro, trešo un ceturto daļu, un saskaņā ar 15.10.2014. Finanšu komitejas atzinumu (prot.
Nr.18, §5), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, G.Zvejnieks, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Atsavināt Siguldas novada Domei piederošā nekustamā īpašuma 263/1571 domājamās
daļas (zeme un garāžas ēka Nr.2), kas atrodas Leona Paegles ielā 15D, kadastra apzīmējums
8015 002 3060.
2. Pasūtīt nekustamā īpašuma 263/1571 domājamo daļu (zeme un garāžas ēka Nr.2)
novērtējumu.
3. Noteikt nekustamā īpašuma 263/1571 domājamo daļu atsavināšanu – pārdošanu izsolē.
4. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
atsavināšanas procedūru.
12.§
Par nekustamā īpašuma „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu par Siguldas novada Domes 2014.gada 3.septembra lēmumu (prot. Nr.16, §7) „Par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanu”, Siguldas novada Domes 2014.gada 3.septembra lēmumu (prot. Nr.16, §6) „Par
pašvaldībai piederošā zemes gabala „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un A.V. 2014.gada 2.oktobra iesniegumu par
piekrišanu iegādāties pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, saskaņā ar atsavināšanas paziņojuma nosacījumiem, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā atsavināšanas paziņojuma 7.punktu, kas apstiprināts ar Siguldas novada
Domes 2014.gada 3.septembra lēmumu (prot.Nr.16, §6)pirmpirkumtiesīgā persona A.V.,
(adrese), realizēja savas pirmpirkuma tiesības.
2. Atsavināmā nekustamā īpašuma „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā pārdošanas
cena ir 2942,50 EUR (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro, 50 centi), tai skaitā
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zemes vienības vērtība 2640,00 EUR (divi tūkstoši seši simti četrdesmit euro un 00 centi) un
zemes vienības novērtēšanas izdevumi sastāda 302,50 EUR (trīs simti divi euro, 50 centi).
3. Pamatojoties uz Atsavināšanas paziņojuma 8.punktu 2014.gada 8.oktobrī A.V. ir veicis
pirmo iemaksu 10% apmērā no nosacītās cenas 294,25 EUR (divi simti deviņdesmit četri
euro un 25 centi) apmērā, Siguldas novada budžeta kontā LV 15 UNLA 0027 8001 3040 4,
kas atvērts a/s „SEB Banka”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un 18.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”
21panta trešo daļu, 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu,
8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 14.panta otro daļu, 44.panta septīto daļu, 47.pantu,
2014.gada 15.oktobra Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.18, §7), atklāti balsojot, ar 10 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Zilvers, G.Zvejnieks, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā ar
kadastra numuru 8094 001 0179sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80940010179 2,69 ha platībā, atsavināšanas procedūru par labu A.V., (adrese).
2. Izslēgt no Siguldas novada Domes bilances pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
3. Apstiprināt samaksas grafiku atliktajam maksājumam par atlikušo (nenomaksāto)
summu, 2630,25 EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 25centi) apmērā līdz
2018.gada 30.septembrim. Samaksas grafiks ir pirkuma līguma pielikums Nr.1 un
pirkuma līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Pārdevējs piekrīt Pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā pirms pilnas
pirkuma maksas samaksas, nosakot, ka vienlaicīgi ar Pircēja īpašuma tiesību
nostiprināšanu līdz pilnas pirkuma maksas samaksai tiek nostiprināta hipotēka 2630,25
EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit euro, 25 centi) par labu Pārdevējam un
aizlieguma atzīme, ka Pircējs vai tā pārstāvis nav tiesīgs līdz visas pirkuma maksas
samaksai bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas Nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt,
ieķīlāt, kā citādi ar saistībām un lietu tiesībām apgrūtināt, nodot nomā / īrē vai
patapinājumā citām personām
5. Noteikt, ka pirkuma līgums ir apliecināms pie zvērināta notāra notariālā akta formā.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.16:35
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2014.gada 29.oktobrī plkst.16.00 Siguldā, Pils ielā 16.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2014.gada 29.oktobrī Siguldā, Pils ielā 16, par precīzu
laiku tiks paziņots vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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