Novada domes sēdes protokols
2008.gada 21.janvārī

Siguldā

Nr.2

1. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
2. Par adreses piešķiršanu.
3. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2006.gada 24.maija lēmumā
(prot.Nr.11, §20, p.1).
4. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2007.gada 5.decembra lēmumā
(prot.Nr.24, §6, 4.p.).
5. Par tirdzniecības nama A2 un komercēkas būvniecības ieceres publisko
apspriešanu Priežu ielā 4, Priežu ielā 6, Saules ielā 18A, Pulkveža Brieža
ielā 3 un Pulkveža Brieža ielā 3A, Siguldā, Rīgas rajonā.
6. Par zemes ierīcības projektu izstrādi.
7. Par ziņu anulēšanu par personas deklarēto dzīvesvietu.
8. Par dzīvojamās mājas Jēkaba Dubura ielā 11, Siguldā, pārvaldīšanas
tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem un pašvaldības dzīvokļa īpašuma
nodošanu pārvaldīšanai un apsaimniekošanai.
9. Par izsoles objekta – nekustamā īpašuma Mores pagasta mežs Nr.3,
Siguldas novadā – izsoles rezultātu apstiprināšanu.
10. Par saistoðajiem noteikumiem „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2008.gadam”.
11. Par Nolikuma „Par darba samaksu” apstiprināšanu.
12. Par Siguldas novada domes personāla saraksta 2008.gadam
apstiprināšanu.
13. Par finansējuma palielināšanu privātās pirmskolas izglītības iestādēs.
14. Par grozījumiem 2005.gada 20.aprīļa nolikumā „Koncesiju uzraudzības
komisijas nolikums”(prot.Nr.9, §13).
15. Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.

1.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
Dome nolemj:
3 gadījumos atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpaðumu.

2.§
Par adreses piešķiršanu.
Dome nolemj:
Noteikt adresi Leona Paegles iela 4A-1P, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.

3.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes
2006.gada 24.maija lēmumā (prot.Nr.11., § 20., p.1.)
Dome nolemj:
Grozīt Siguldas novada domes 2006.gada 24.maija lēmumu (prot.Nr.11, §20., p.1.),
piešķirt nosaukumu „Jaunlācīši”, Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.

4.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes
2007.gada 5.decembra lēmumā (prot.Nr.24., §6, 4.p.)
Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus domes 2007.gada 5.decembra lēmumā (prot.Nr.24, §6, 4.p.).

5.§
Par tirdzniecības nama A2 un komercēkas būvniecības ieceres publisko
apspriešanu Priežu ielā 4, Priežu ielā 6, Saules ielā 18A, Pulkveža Brieža ielā 3
un Pulkveþa Brieža ielā 3A, Siguldā, Rīgas rajonā
Dome nolemj:
Akceptēt tirdzniecības nama A2 un komercēkas būvniecības ieceri Priežu ielā 4,
Priežu ielā 6, Saules ielā 18A, Pulkveža Brieža ielā 3 un Pulkveža Brieža ielā 3A,
Siguldā.

6.§
Par zemes ierīcības projektu izstrādi.
Dome nolemj:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža ielā 1,
Siguldā, sadalīšanai, izdalot zemes gabalu perspektīvai ielas izbūvei.

7.§

Par ziņu anulēšanu par personas deklarēto dzīvesvietu.
Dome nolemj:
Anulēt ziņas par 1 personas deklarēto dzīvesvietu.

8.§
Par dzīvojamās mājas Jēkaba Dubura ielā 11, Siguldā, pārvaldīšanas tiesību
nodošanu dzīvokļu īpašniekiem un pašvaldības dzīvokļa īpašuma nodošanu
pārvaldīšanai un apsaimniekošanai.
Dome nolemj:
Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jēkaba Dubura ielā 11, Siguldā,
pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem ar 2008.gada 1.janvāri.

9.§
Par izsoles objekta – nekustamā īpašuma
Mores pagasta padomes mežs Nr.3, Siguldas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Dome nolemj:
Apstiprināt izsoles rezultātus nekustamam īpašumam Mores pagasta padomes meþs
Nr.3, Siguldas novadā un atzīt par pabeigtu privatizācijas procesu

10.§
Par saistoðajiem noteikumiem
„Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam”
Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2008.gadam” projektu.

11.§
Par Nolikuma „Par darba samaksu” apstiprināšanu.
Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes nolikumu „Par darba samaksu”.

12.§
Par Siguldas novada domes

personāla saraksta 2008.gadam apstiprināšanu
Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes darbinieku personāla sarakstu 2008.gadam.

13.§
Par finansējuma palielināšanu
privātās pirmskolas izglītības iestādēs.
Dome nolemj:
1. Ar 2008.gada 1.janvāri palielināt finansējumu par viena audzēkņa
maksimālās izmaksas apmēru no Ls 33,3 mēnesī līdz Ls 50,00 mēnesī
Siguldas novadā deklarētiem bērniem.
2. Noteikt, ka pašvaldības finansējumu par audzēkņa uzturēšanos privātā
pirmsskolas izglītības iestādē var saņemt tā privātā pirmsskolas izglītības
iestāde, kura īsteno licencētas izglītības programmas.
3. Lai saņemtu šo finansējumu:
3.1. privātās izglītības iestādes vadītājam novada domē jāiesniedz šādi
dokumenti:
3.1.1. līgums par bērna pirmskolas izglītības iestādes apmeklēšanu;
3.1.2. apliecinošs dokuments par izglītības iestādes licencētajām
apmācības programmām.
3.2. vecākiem jāiesniedz izziņa par deklarēto dzīvesvietu Siguldas novadā
bērnam un vienam no vecākiem;
3.3. vecākiem jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un Siguldas novadā
deklarētā vecāka pase.
4. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam jānodrošina pirmskolas
izglītības iestādes audzēkņu, kas deklarēti Siguldas novadā, saraksta
iesniegšanu domes grāmatvedībā vienu reizi mēnesī.
5. Pēc trīspusēja līguma (bērna vecāki, pašvaldība, privātā pirmskolas
izglītības iestāde) noslēgšanas, finansējumu pārskaita privātās izglītības
iestādes kontā.

14.§
Par grozījumiem 2005.gada 20.aprīļa nolikumā
„Koncesiju uzraudzības komisijas nolikums” (prot. Nr.9, 13.§).
Dome nolemj:
Izdarīt 2005.gada 20.aprīļa nolikumā „Koncesiju uzraudzības komisijas nolikums”
(prot. Nr.9 , §13) grozījumus.

15.§

Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.
Dome nolemj:
Piešķirt sociālās palīdzības pabalstus par kopējo summu 130,- Ls:

