2015.gada 18.februārī

Siguldā

Nr.3

Siguldas novada Domes sēdes
darba kārtība
Par Siguldas novada Bāriņtiesas sastāva izmaiņām.
Par S.P. iesniegumu.
Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Par dalību projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem
popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”.
5. Par saistošo noteikumu „Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Siguldas novada
pašvaldības budžeta privātajām izglītības iestādēm” apstiprināšanu.
6. Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
7. Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
komisijas nolikuma apstiprināšanu.
8. Par noteikumu „Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama
skolēnu nodarbinātība” apstiprināšanu.
9. Par zemes gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
10. Par Medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
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,
atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
12. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 263/1571 domājamo daļu no zemes
un garāžu ēkas (garāža Nr.2) Leona Paegles ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā,
atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
13. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 263/1571 domājamo daļu no zemes
un garāžu ēkas (garāža Nr.2) Leona Paegles ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā,
atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
14. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 263/1571 domājamo daļu no zemes
un garāžu ēkas (garāža Nr.2) Leona Paegles ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā,
atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
15. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 263/1571 domājamo daļu no zemes
un garāžu ēkas (garāža Nr.2) Leona Paegles ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā,
atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, domājamo
daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, domājamo daļu
atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, domājamo
daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
1.
2.
3.
4.

19. Par amatalgas noteikšanu Pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra”
direktoram.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Līga Sausiņa, Jānis Zilvers, Dainis Dukurs, Ilmārs Lipskis, Ēriks Čoders,
Jānis Strautmanis, Māris Malcenieks, Mārtiņš Zīverts, Eva Viļķina, Jānis Lazdāns
Nepiedalās deputāti: Guntars Zvejnieks – slimības dēļ, Ināra Paegle – komandējumā, Indra
Ozoliņa – darba noslogotības dēļ, Ņina Balode - darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis
Vecvanags, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, datortīklu administrators Dzintars Strads,
Juridiskās pārvaldes juriste Elīna Adlere, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Izglītības pārvaldes
vadītāja Maija Bruģe, Vides, darba un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs Aivars Jakobsons,
Personāla nodaļas vadītāja Ilze Kisila, lauksaimniecības konsultante Ineta Eriksone, Investīciju
nodaļas projektu vadītāja Inese Jēgere
Piedalās: P/A „Siguldas attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante
Protokolē: Administratīvās pārvaldes vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:05
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt sēdes
darba kārtību ar 3 (trīs) papildjautājumiem: „Par dalību aktīvā nodarbinātības pasākumā „Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi””, „Par SIA „Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu” un „Par
audita veikšanu Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrībās”.
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar 3 papildjautājumiem:
20. Par dalību aktīvā nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
21. Par SIA „Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu”.
22. Par audita veikšanu Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrībās.
1.§
Par Siguldas novada Bāriņtiesas sastāva izmaiņām
Ziņo: Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos jautājumos J.Zilvers
Izskatījusi Siguldas novada Bāriņtiesas locekļa Ulda Siliņa 29.01.2015. iesniegumu ar
lūgumu atbrīvot viņu no Siguldas novada Bāriņtiesas locekļa amata pildīšanas pēc viņa
vēlēšanās, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12. panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar
13.02.2015. Sociālās komitejas atzinumu (prot. Nr.2, §1), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina,
M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbrīvot Siguldas novada Bāriņtiesas locekli Uldi Siliņu no amata pēc viņa vēlēšanās no
18.02.2015.

2. Izdarīt grozījumus 23.07.2014. Siguldas novada Domes lēmumā „Par Siguldas novada
bāriņtiesas ievēlēšanu” (prot. Nr.14, §15), izslēdzot no lēmuma 1.3.punktu.
2.§
Par S.P. iesniegumu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot S.P., (adrese), 2015.gada 5.februāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar
kadastra apz. 8094 004 0706, uz kura atrodas viņai piederošs mājīpašums, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar 1985.gada 11.aprīļa Pirkuma līgumu, G.L. un S.P. katram pieder 1/ 2
domājamā daļa no vienas vienstāva mūra ēkas un piecām saimniecības ēkām, ar nosaukumu
„Laugas“, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
2. Ar Siguldas pagasta Tautas deputātu padomes 1992.gada 29.aprīļa 20.sasaukuma 16.sesijas
lēmumu G.L. saņēmis pastāvīgā lietošanā, ar lietošanas tiesību pāreju citām personām, zemi
0,1 ha platībā, piemājas saimniecības „Laugas“ uzturēšanai. Par zemes piešķiršanu lietošanā
Sarmītei Putniņai nav informācijas.
3. Ar Siguldas novada Domes 2007.gada 21.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu un nomas līgumu noslēgšanu“ (prot.Nr. 23, §17), G.L. izbeigtas zemes
lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Laugas“ 0,1 ha platībā, kadastra
apzīmējums 8094 004 0706.
4. Ar Siguldas novada Domes 2008.gada 22.septembra lēmumu „Par lauku zemes, uz kuru
izbeigtas zemes lietošanas tiesības, piekritību“ (prot. Nr. 19, §8) nolemts, ka zeme „Laugas
“ ir piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai.
5. Ar Siguldas novada Domes 2009.gada 16.februāra vēstuli „Par zemi „Laugas““, G.L. tika
informēts, ka viņam ar pašvaldību jāslēdz zemes nomas līgums, atbilstoši Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmajai daļai, kas nosaka, ka ar bijušajiem zemes pastāvīgajiem
lietotājiem noslēdzami zemes nomas līgumi.
6. Ar Siguldas novada Domes 2009.gada 4.marta lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu un nomas līgumu noslēgšanu“ (protokols Nr. 6, §9) 4.punktu, nolemts iznomāt
G.L. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes „Laugas“ daļu ½ domājamās daļas
apmērā no kopējās 0,1 ha platības. Ar Siguldas novada Domes 2010.gada 30.aprīļa vēstuli
„Par zemes gabalu „Laugas““, G.L. tika lūgts noslēgt zemes nomas līgumu par zemi ar
nosaukumu „Laugas“, kā arī informēts, ka ir saņemts iesniegums no S.P. ar lūgumu iznomāt
viņai daļu no zemesgabala piederošās dzīvojamās mājas daļas uzturēšanai. G.L. uz vēstuli
atbildi nav sniedzis, kā arī nav noslēdzis zemes nomas līgumu.
7. Ar Siguldas novada Domes 30.06.2010.gada lēmumu „Par S.P. iesniegumu“ (prot.Nr.13,
§22), īpašumam (zemei un ēkām) „Laugas“, Siguldas pagastā, mainīts nosaukums un adrese
uz „Jaunlaugas“, Siguldas pagasts, Siguldas novads un nolemts ar 2010.gada 1.jūniju
iznomāt uz desmit gadiem S.P. ½ domājamo daļu no 0,1 ha zemes ar nosaukumu
„Jaunlaugas“, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. 2010.gada 5.jūlijā starp Siguldas novada
Domi un S.P. noslēgts nomas līgums par zemes „Jaunlaugas“, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nomu ½ domājamās daļas apmērā.
8. 2015.gada 5.februārī S.P. iesniegusi iesniegumu ar klāt pievienotu 1995.gada 6.aprīļa
Dāvinājuma līgumu, ar kuru G.L. dāvina S.P. viņam piederošo ½ domājamo daļu no
dzīvojamās mājas un piecām saimniecības ēkām ar nosaukumu „Laugas“, Siguldas pagasts,
Siguldas novads.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas
2 punktu, Administratīvā procesa likuma 83.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 3.punktu,
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 2.punktu, otro daļu, 30.10.2007. MK noteikumi

Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2 punktu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2015.gada 11.februāra atzinumu (prot. Nr.1, §7), atklāti balsojot, ar 10 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt 2010.gada 30.jūnija Siguldas novada Domes lēmumā "Par S.P. iesniegumu" (prot.
Nr. 13, §22) grozījumus un izslēgt lemjošās daļas 3.punktu;
2. Izdarīt grozījumus 2009.gada 4.marta Siguldas novada Domes lēmumā „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu" (prot. Nr. 6, §9),
izslēdzot no lemjošās daļas 3.,4.,5. un 6.punktu.
3. Izdarīt grozījumus 2010.gada 5.jūlija zemes nomas līgumā:
izsakot 1.1.punktu sekojošā redakcijā:
„1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā zemesgabalu 0,3283 ha platībā,
kura adrese ir „Jaunlaugas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums
8094 004 0706, turpmāk tekstā Zemesgabals.”
3.2.
Izsakot 1.5. punktu sekojošā redakcijā:
„1.5. Uz Zemesgabala atrodas Nomniekam, pamatojoties uz 1985.gada 11.aprīļa
pirkuma līgumu un 1995.gada 6.aprīļa Dāvinājuma līgumu, piederoša vienstāva mūra
ēka ar adresi „Laugas“, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8094
004 0157 001 un piecas saimniecības ēkas. Uz šī Līguma noslēgšanas dienu
Nomniekam piederošās ēkas nav ierakstītas zemesgrāmatā.”
4. Noteikt, ka S.P. atlīdzina nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu 1,5% apmērā no
zemes vienības ar nosaukumu „Jaunlaugas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
kadastrālās vērtības gadā, par tās daļas, ½ domājamās daļas apmērā, faktiskās lietošanas
laiku, no 2010. gada 1.jūnija līdz 2015. gada 18. februārim.
3.1.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
3.§
Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Siguldas novada Dome ir saņēmusi SIA „Saltavots”, reģ. Nr.40103055793, juridiskā adrese
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, iesniegumu ar lūgumu noslēgt līgumu par zemes
vienības ar nosaukumu „Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nodošanu SIA
„Saltavots” bezatlīdzības lietošanā, uz kuras atrodas tai piederošās notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas.
Saskaņā ar 30.08.2005. MK noteikumu Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas
noteikumi" 8.punktu un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 10.panta pirmo
daļu, 25.panta pirmo daļu, SIA “Saltavots” ir jāsniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijai papildu informācija par zemes lietošanas vai īpašuma tiesībām, uz kurām atrodas
ūdenssaimniecības objekti, kas tiek izmantoti ūdens pakalpojumu sniegšanā.
Saskaņā ar 2013.gada 2. septembra līgumu starp Siguldas novada Domi un SIA „Saltavots”,
Siguldas novada pašvaldība ir piešķīrusi SIA „Saltavots” īpašas tiesības sniegt ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumus, kā arī notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu Siguldas
novada administratīvajā teritorijā, izmantojot komercsabiedrībai īpašumā un lietojumā nodotos
inženierkomunikāciju tīklus.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5. panta otras daļas 5.punktu valsts mantu valsts iestāde vai pašvaldības var nodot bez atlīdzības

kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai vai valsts vai pašvaldības
pakalpojumu sniegšanai.
SIA „Saltavots” lūdz nodot bezatlīdzības lietošanā daļu no zemes vienības ar nosaukumu
„Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. apz. 8094 001 0061, kopējā platība 149 m².
No Siguldas novada pašvaldības grāmatvedības datiem izriet, ka uz 18.02.2015. Siguldas
novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
kad. Nr. 8094 001 0094, daļas bilances vērtība ir 7,00 EUR.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5. panta trešās daļas 4. punktu, patapinājumā līgumā nosakāmi tie gadījumi, kad nodotā
manta atdodama atpakaļ.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1947.pantu, kā arī Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu un 2015.gada 11.februāra
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.1, §8), atklāti balsojot, ar 10 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Ar 2015.gada 18.februāri nodot patapinājumā SIA „Saltavots”, reģ. Nr.40103055793,
juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, 2013.gada 2. septembra
Deleģējuma līguma izpildei, Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ar
nosaukumu „Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. apz. 8015 001 0061, daļu
149 m² platībā, kurā atrodas SIA „Saltavots” notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
2. Noteikt patapinājuma līguma termiņu 2 gadi, bet ne ilgāk kā līdz zemes vienības daļas
ieguldīšanai SIA „Saltavots” pamatkapitālā.
3. Juridiskai pārvaldei sagatavot Patapinājuma līgumu.
4.§
Par dalību projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem
popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu”
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Siguldas novada Jaunrades centra Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis” ir sagatavojis
pieteikumu dalībai projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot
līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu.”. Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam
1.3.apakšsadaļa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot
neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu
dzīvesveidu”. Konkursa organizētājs – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu dzīvesveidu un iesaistīt jauniešus aktīvi
līdzdarboties Siguldas novada pasākumos, tādējādi mazinot jauniešu sociālo atstumtību, kā arī
attīstīt un pilnveidot prasmes un iemaņas ar neformālās izglītības metodēm, organizējot
apmācības un nodarbības kultūras un sporta jomā.
Projekta izmaksas pilnībā sedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, piešķirot
priekšfinansējumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas
4.punktu kā arī saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada 18.februāra sēdes atzinumu
(prot. Nr.4, §5) un Finanšu komitejas 2015.gada 18.februāra sēdes atzinumu (prot. Nr.4, §8),
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,

Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Atbalstīt Siguldas novada Jaunrades centra Jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis” dalību
izsludinātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem
popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu”.
2. Veicot Siguldas novada Domes budžeta grozījumus, iekļaut tajā projekta dalības
izmaksas, paredzot finansējumu ieņēmumos un izdevumos 4000,00 EUR apmērā.
5.§
Par saistošo noteikumu
„Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas
pakalpojumu apmaksu no Siguldas novada pašvaldības budžeta
privātajām izglītības iestādēm” apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un trešās daļas 5.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Izglītības un
kultūras komitejas 2015.gada 18.februāra sēdes atzinumu (prot. Nr.4, §2) un Finanšu komitejas
2015.gada 18.februāra sēdes atzinumu (prot. Nr.4, §10), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina,
M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus „Par vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Siguldas novada
pašvaldības budžeta privātajām izglītības iestādēm”.
6.§
Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Ministru kabineta noteikumu Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 20.²
punkts nosaka, kā aprēķināt izmaksas budžeta gadā par vienu audzēkni konkrētā izglītības
iestādē, atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Saskaņā ar minēto Siguldas novada Domes
Finanšu pārvalde ir veikusi aprēķinu (pievienoti pielikumi Nr.1 un Nr.2) par vienam
izglītojamajam nepieciešamajām izmaksām izglītības iestādē, lai īstenotu pirmsskolas, vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu un Siguldas novada pašvaldība varētu
sniegt atbalstu privātajām izglītības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1523 „Kārtība, kādā
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātajai izglītības iestādei” 5.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un trešās
daļas 5.punktu, Ministru Kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 20.punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 22.janvāra instrukciju „Par
Siguldas novada pašvaldības atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību privātajām izglītības
iestādēm”, Siguldas novada Domes Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada 18.februāra
atzinumu (prot. Nr.4, § 3), Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2014.gada 18.februāra
atzinumu (prot. Nr.4, §9), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Zilvers,

I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Noteikt vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas 124,00 EUR (viens simts
divdesmit četri euro) apmērā mēnesī, lai īstenotu pirmsskolas izglītības programmu Siguldas
novada pirmsskolas izglītības iestādēs.
2. Noteikt vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas 41,00 EUR (četrdesmit viens
euro) apmērā mēnesī, lai īstenotu vispārējo pamatizglītības un vispārējo vidējās izglītības
programmu Siguldas novada izglītības iestādēs.
7.§
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
komisijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
16.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar 18.02.2015. Izglītības un kultūras komitejas sēdes
atzinumu (prot. Nr.4, § 4), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Zilvers,
I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijas nolikumu.
2. Ar nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada Domes
2012.gada 6. jūnijā apstiprināto Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijas nolikumu (prot. Nr.8, §4).
Ierodas deputāte Līga Sausiņa. Tālāk balsošanā piedalās 11 deputāti.

8.§
Par noteikumu „Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu
nodarbinātība” apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 10.punktu un
41.panta 2.punktu, saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada 18.februāra sēdes
atzinumu (prot. Nr.4, §1), kā arī Finanšu komitejas 2015.gada 18.februāra sēdes atzinumu
(prot.Nr.4, §11), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers,
I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama
skolēnu nodarbinātība”.
2. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada Domes
2014.gada 5.februārī apstiprinātos noteikumus „Noteikumi par kārtību, kādā
organizējami nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Siguldas novadā” (prot. Nr.8,
§4).

9.§
Par zemes gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis, deputāts Ē.Čoders
1. 1. Izskatīja A.L., (adrese), 2015.gada 21.janvāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Kaijas ielā
6, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Kaijas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra numurs 8015 003 1516, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Kaijas ielā 6, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, A.L. pieder uz
īpašuma tiesību pamata, kas 1997. gada 31. jūlijā ir nostiprinātas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1052-12, kadastra numurs 8015 900 2283.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Kaijas iela 6, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra numurs 8015 003 1516, ar kopējo platību 0,1678 ha.
3. A.L. 2015.gada 6.janvārī ir veicis maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmās daļas 1., 2. un 6. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 26.novembra lēmumu „Par
zemes gabala Kaijas ielā 6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.22, §4), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 6.februāra lēmumu (protokols Nr.2, §1), Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2015.gada 11.febrāra lēmumu (protokols Nr.1, §10), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.L. par zemes gabala Kaijas ielā 6 Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
1. 2. Izskatīja I.S., (adrese), 2015.gada 31.janvāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Kaijas ielā 6,
Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Kaijas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra numurs 8015 003 1516, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Kaijas ielā 6, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, I.S. pieder
uz īpašuma tiesību pamata, kas 2013. gada 27. maijā ir nostiprinātas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1052-13, kadastra numurs 8015 900 0865.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Kaijas iela 6, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra numurs 8015 003 1516, ar kopējo platību 0,1678 ha.
3. I.S. 2015.gada 30.janvārī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmās daļas 1., 2. un 6. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 26.novembra lēmumu „Par
zemes gabala Kaijas ielā 6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.22, §4), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 6.februāra lēmumu (protokols Nr.2, §2), Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2015.gada 11.febrāra lēmumu (protokols Nr.1, §10), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,L.Sausiņa, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar I.S. par zemes gabala Kaijas ielā 6 Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).

1. 3. Izskatīja O.K., (adrese), 2015.gada 26.janvāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Kaijas ielā
6, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Kaijas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra numurs 8015 003 1516, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašuma Kaijas ielā 6, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, ½
domājamās daļas O.K. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2011. gada 10. janvārī
ir nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1052-39, kadastra
numurs 8015 900 1723.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Kaijas iela 6, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra numurs 8015 003 1516, ar kopējo platību 0,1678 ha.
3. O.K. 2015.gada 26.janvārī ir veicis maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmās daļas 1., 2. un 6. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 26.novembra lēmumu „Par
zemes gabala Kaijas ielā 6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.22, §4), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 6.februāra lēmumu (prot. Nr.2, §3), Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2015.gada 11.febrāra lēmumu (prot. Nr.1, §), Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar O.K. par zemes gabala Kaijas ielā 6 Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
1. 4. Izskatīja K.K., (adrese), 2015.gada 26.janvāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), Kaijas ielā 6,
Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Kaijas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra numurs 8015 003 1516, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašuma Kaijas ielā 6, dzīvoklis (..), Siguldā, Siguldas novadā, ½
domājamās daļas K.K. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2011. gada 10. janvārī
ir nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1052-39, kadastra
numurs 8015 900 1723.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Kaijas iela 6, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra numurs 8015 003 1516, ar kopējo platību 0,1678 ha.
3. K.K. 2015.gada 26.janvārī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmās daļas 1., 2. un 6. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 26.novembra lēmumu „Par
zemes gabala Kaijas ielā 6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.22, §4), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 6.februāra lēmumu (protokols Nr.2, §4), Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2015.gada 11.febrāra lēmumu (protokols Nr.1, §), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,L.Sausiņa, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar K.K. par zemes gabala Kaijas ielā 6 Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
10.§
Par Medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Galvenā lauku attīstības speciāliste I.Eriksone

2014.gada 1.jūnijā spēkā stājušies Ministru Kabineta 2014.gada 26.maija noteikumi Nr.
269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību
koordinācijas komisijām”, kuru 2.punkts paredz, ka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu
apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku
ierobežošanai vai likvidēšanai nosaka attiecīgās pašvaldības izveidota Medību koordinācijas
komisija, kuras darbu organizē pašvaldība. 2014.gada 26.novembrī Siguldas novada Dome
pieņēma lēmumu „Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu”. Komisijas sastāvā ir
iekļauti 6 locekļi. Ir nepieciešams apstiprināt Medību koordinācijas komisijas nolikumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, kā arī saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu,
Ministru Kabineta 2014.gada 26.maija noteikumi Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku
nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2.punktu, kā arī saskaņā ar
2015.gada 11.februāra Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.1, §1), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,L.Sausiņa, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas nolikumu.
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, atsavināšanas
paziņojuma apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste, Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
locekle E.Adlere
Izskatot Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2014.gada 22.novembra lēmumu (prot.Nr.10.,§3), Siguldas novada Domes 2014.gada 15.oktobra
lēmumu „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”
(prot. Nr.19.,§11), Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „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” (prot. Nr.23., §1), saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2. punktu 4.panta ceturtās
daļas 7. punktu, 37.panta pirmās daļas 4. punktu, piekto un sesto daļu un Siguldas novada Domes
Finanšu komitejas 2015.gada 18.februāra atzinumu (prot. Nr.4, §1), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders,
M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 263/1571 domājamo daļu
no zemes un garāžu ēkas (garāža Nr.2) Leona Paegles ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra numurs 8015 002 3060, atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai S.M.
12.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 263/1571 domājamo daļu no zemes un
garāžu ēkas (garāža Nr.2) Leona Paegles ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas
paziņojuma apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste, Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
locekle E.Adlere
Izskatot Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2014.gada 22.novembra lēmumu (prot.Nr.10.,§3), Siguldas novada Domes 2014.gada 15.oktobra

lēmumu „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”
(prot. Nr.19.,§11), Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „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” (prot. Nr.23., §1), saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2. punktu 4.panta ceturtās
daļas 7. punktu, 37.panta pirmās daļas 4. punktu, piekto un sesto daļu un Siguldas novada Domes
Finanšu komitejas 2015.gada 18.februāra atzinumu (prot. Nr.4, §2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders,
M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 263/1571 domājamo daļu
no zemes un garāžu ēkas (garāža Nr.2) Leona Paegles ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra numurs 8015 002 3060, atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai Ē.E.

13.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 263/1571 domājamo daļu no zemes un
garāžu ēkas (garāža Nr.2) Leona Paegles ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas
paziņojuma apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste, Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
locekle E.Adlere
Izskatot Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2014.gada 22.novembra lēmumu (prot.Nr.10.,§3), Siguldas novada Domes 2014.gada 15.oktobra
lēmumu „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”
(prot. Nr.19.,§11), Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „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” (prot. Nr.23., §1), saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2. punktu 4.panta ceturtās
daļas 7. punktu, 37.panta pirmās daļas 4. punktu, piekto un sesto daļu un Siguldas novada Domes
Finanšu komitejas 2015.gada 18.februāra atzinumu (prot. Nr.4, §3), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 263/1571 domājamo daļu
no zemes un garāžu ēkas (garāža Nr.2) Leona Paegles ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra numurs 8015 002 3060, atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai V.L.
14.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 263/1571 domājamo daļu no zemes un
garāžu ēkas (garāža Nr.2) Leona Paegles ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas
paziņojuma apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste, Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
locekle E.Adlere
Izskatot Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2014.gada 22.novembra lēmumu (prot.Nr.10.,§3), Siguldas novada Domes 2014.gada 15.oktobra
lēmumu „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”

(prot. Nr.19.,§11), Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „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” (prot.Nr.23., §1), saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2. punktu 4.panta ceturtās
daļas 7. punktu, 37.panta pirmās daļas 4. punktu, piekto un sesto daļu un Siguldas novada Domes
Finanšu komitejas 2015.gada 18.februāra atzinumu (prot. Nr.4, §4), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders,
M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 263/1571 domājamo daļu
no zemes un garāžu ēkas (garāža Nr.2) Leona Paegles ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra numurs 8015 002 3060, atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai A.V.

15.§

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 263/1571 domājamo daļu no zemes un
garāžu ēkas (garāža Nr.2) Leona Paegles ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas
paziņojuma apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste, Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
locekle E.Adlere
Izskatot Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2014.gada 22.novembra lēmumu (prot.Nr.10.,§3), Siguldas novada Domes 2014.gada 15.oktobra
lēmumu „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”
(prot. Nr.19.,§11), Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „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” (prot. Nr.23., §1), saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2. punktu 4.panta ceturtās
daļas 7. punktu, 37.panta pirmās daļas 4. punktu, piekto un sesto daļu un Siguldas novada Domes
Finanšu komitejas 2015.gada 18.februāra atzinumu (prot. Nr.4, §5), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders,
M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 263/1571 domājamo daļu
no zemes un garāžu ēkas (garāža Nr.2) Leona Paegles ielā 15D, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra numurs 8015 002 3060, atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai A.R.
16.§
Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, domājamo
daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu par Siguldas novada Domes 2015.gada 12.februāra lēmumu „Par pašvaldībai piederošo
985/16384 domājamo daļu no zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā
atsavināšanu” (prot. Nr.2,§1), Siguldas novada Domes 2014.gada 15.oktobra lēmumu „Par
zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai” (prot.
Nr.19.,§4), Siguldas novada Domes 2014.gada 29.oktobra lēmumu „Par zemesgabala Jaunatnes
ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu” (prot.Nr.20,§1), Siguldas novada Domes
2014.gada 29.oktobra lēmumu „Par pašvaldībai piederošo 985/16384 domājamo daļu no zemes
gabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”

(prot.Nr.20.,§5), Siguldas novada Domes 2014.gada 26.novembra lēmumu „Par grozījumiem
Siguldas novada Domes 2014.gada 29.oktobra lēmumā „Par pašvaldībai piederošo 985/16384
domājamo daļu no zemes gabala Jaunatnes ielā 8, Sigulda, Siguldas novadā atsavināšanas
paziņojuma apstiprināšanu” un I.V. iesniegumu par piekrišanu iegādāties pašvaldībai piederošās
985/16384 domājamās daļas no zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, saskaņā
ar atsavināšanas paziņojuma nosacījumiem, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar atsavināmā objekta – 985/16384 domājamo daļu no zemesgabala Jaunatnes
ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas paziņojuma 8.punktu, kas apstiprināts ar
Siguldas novada Domes 2014.gada 29.oktobra lēmumu (prot.Nr.20,§5) un grozījumiem
8.punktā, kas apstiprināti ar Siguldas novada Domes 2014.gada 26.novembra lēmumu,
pirmpirkumtiesīgā persona I.V., (adrese), realizēja savas pirmpirkuma tiesības.
2. Atsavināmo 985/16384 domājamo daļu no zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā,
Siguldas novadā, pārdošana cena ir 1090,76 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit euro un 76
centi), tai skaitā zemes vienības novērtēšanas izdevumi proporcionāli atsavināmajām
domājamām daļām, kas sastāda 22,90 EUR (divdesmit divi euro, 90 centi).
3. Pamatojoties uz Atsavināšanas paziņojuma 8.punktu 2015.gada 22.janvārī I.V. ir veikusi
pirkuma maksas samaksu, samaksājot pirkuma maksu 100% apmērā, t.i. 1090,76 EUR
(viens tūkstotis deviņdesmit euro un 76 centi), Siguldas novada budžeta kontā LV 15
UNLA 0027 8001 3040 4, kas atvērts A/S „SEB Banka”. 2015.gada 27.janvārī ir noslēgts
Pirkuma līgums Nr.2015/38.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2.1panta 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, 2015.gada 18.februāra
Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.4, §7), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina,
M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma 985/16384 domājamo daļu no zemesgabala
Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesu par labu I.V., (adrese).
2. Izslēgt no Siguldas novada Domes bilances pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
985/16384 domājamās daļas no zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
17.§
Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, domājamo daļu
atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu par Siguldas novada Domes 2015.gada 26.janvāra lēmumu „Par pašvaldībai piederošo
1130/16384 domājamo daļu no zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā
atsavināšanu” (prot. Nr.1,§1), Siguldas novada Domes 2014.gada 15.oktobra lēmumu „Par
zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai” (prot.
Nr.19.,§4), Siguldas novada Domes 2014.gada 29.oktobra lēmumu „Par zemesgabala Jaunatnes
ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu” (prot.Nr.20,§1), Siguldas novada Domes
2014.gada 29.oktobra lēmumu „Par pašvaldībai piederošo 1130/16384 domājamo daļu no zemes
gabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”
(prot. Nr.20, §5) un M.P. iesniegumu par piekrišanu iegādāties pašvaldībai piederošās
1130/16384 domājamās daļas no zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā,
saskaņā ar atsavināšanas paziņojuma nosacījumiem, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar atsavināmā objekta – 1130/16384 domājamo daļu no zemesgabala
Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas paziņojuma 7.punktu, kas

apstiprināts ar Siguldas novada Domes 2014.gada 29.oktobra lēmumu (prot. Nr.20, §5)
pirmpirkumtiesīgā persona M.P., (adrese), realizēja savas pirmpirkuma tiesības.
2. Atsavināmo 1130/16384 domājamo daļu no zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā,
Siguldas novadā pārdošana cena ir 1251,33 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit
viens euro un 33 centi), tai skaitā zemes vienības novērtēšanas izdevumi proporcionāli
atsavināmajām domājamām daļām sastāda 26,27 EUR (divdesmit seši euro, 27 centi).
3. Pamatojoties uz Atsavināšanas paziņojuma 8.punktu 2014.gada 24.novembrī M.P. ir
veicis pirkuma maksas samaksu, samaksājot pirkuma maksu 100% apmērā, t.i. 1251,33
EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit viens euro un 33 centi), Siguldas novada
budžeta kontā LV 15 UNLA 0027 8001 3040 4, kas atvērts A/A „SEB Banka”.
2014.gada 25.novembrī ir noslēgts Pirkuma līgums Nr.2014/788.
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.4, §12), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis,
Ē.Čoders,
M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma 1130/16384 domājamo daļu no zemesgabala
Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesu par labu M.P., (adrese).
2. Izslēgt no Siguldas novada Domes bilances pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma
1130/16384 domājamās daļas no zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.

18.§
Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, domājamo
daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu par Siguldas novada Domes 2015.gada 12.februāra lēmumu „Par pašvaldībai piederošo
602/16384 domājamo daļu no zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā
atsavināšanu” (prot. Nr.1,§1), Siguldas novada Domes 2014.gada 15.oktobra lēmumu „Par
zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai” (prot.
Nr.19.,§4), Siguldas novada Domes 2014.gada 29.oktobra lēmumu „Par zemesgabala Jaunatnes
ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu” (prot.Nr.20,§1), Siguldas novada Domes
2014.gada 29.oktobra lēmumu „Par pašvaldībai piederošo 602/16384 domājamo daļu no zemes
gabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”
(prot.Nr.20.,§3) un N.P. iesniegumu par piekrišanu iegādāties pašvaldībai piederošās 602/16384
domājamās daļas no zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, saskaņā ar
atsavināšanas paziņojuma nosacījumiem, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar atsavināmā objekta – 602/16384 domājamo daļu no zemesgabala Jaunatnes
ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas paziņojuma 8.punktu, kas apstiprināts ar
Siguldas novada
Domes 2014.gada 29.oktobra lēmumu
(prot.Nr.20,§3)
pirmpirkumtiesīgā persona N.P., (adrese), realizēja savas pirmpirkuma tiesības.
2. Atsavināmo 602/16384 domājamo daļu no zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā,
Siguldas novadā pārdošana cena ir 666,63 EUR (seši simti sešdesmit seši euro un 63
centi), tai skaitā zemes vienības novērtēšanas izdevumi proporcionāli atsavināmajām
domājamām daļām sastāda 13,99 EUR (trīspadsmit euro, 99 centi).
3. Pamatojoties uz Atsavināšanas paziņojuma 8.punktu 2015.gada 16.janvārī N.P. ir
veicis pirkuma maksas samaksu, samaksājot pirkuma maksu 100% apmērā, t.i. 666,63

EUR (seši simti sešdesmit seši euro un 63 centi), Siguldas novada budžeta kontā LV 15
UNLA 0027 8001 3040 4, kas atvērts A/S „SEB Banka”. 2015.gada 27.janvārī ir noslēgts
Pirkuma līgums Nr.2015/37.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2.1panta trešo daļu,
4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu,
9.panta otro daļu, 47.pantu, 2015.gada 18.februāra Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.4, §13),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, I.Lipskis,
J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
1. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma 602/16384 domājamo daļu no zemesgabala
Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesu par labu N.P., (adrese).
2. Izslēgt no Siguldas novada Domes bilances pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
602/16384 domājamās daļas no zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
19.§
Par amatalgas noteikšanu Pašvaldības aģentūras
„Siguldas Attīstības aģentūra” direktoram
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja Ilze Kisila
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un saskaņā ar
Finanšu komitejas 2015.gada 18.februāra atzinumu (prot. Nr. 4, § 14), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Noteikt Siguldas novada Pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” direktora
amatalgu 1924,00 EUR mēnesī.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.februāri.
20.§
Par dalību aktīvā nodarbinātības pasākumā
„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”
Ziņo: Investīciju nodaļas projektu vadītāja I.Jēgere
2015.gada 26.janvārī saņemts Nodarbinātības valsts aģentūras, reģ. Nr. 90001634668,
juridiskā adrese K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010, līguma projekts par aktīvā
nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu. Atbilstoši līguma
nosacījumiem pašvaldība aktīvā nodarbinātības pasākuma laikā nodrošina Nodarbinātības valsts
aģentūras norīkoto bezdarbnieku nodarbināšanu algotos pagaidu sabiedriskajos darbos.
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” mērķis ir dot
bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas, kā arī veicināt bezdarbnieku aktivitāti
sabiedrības labā. Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītā bezdarbnieka ikmēneša
atlīdzība ir 142,29 EUR. Ikmēneša dotācija vienam algotu pagaidu sabiedrisko darbu
koordinētājam pašvaldībā ir 128,06 EUR apmērā, proporcionāli nostrādātajām darba dienām.
Izdevumu apmaksa par normatīvajos aktos paredzēto veselības pārbaužu veikšanu algotajos
pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem sastāda ne vairāk kā 28,46 EUR
apmērā par vienu bezdarbnieku.
Saskaņā ar 2015.gada 26.janvāra līguma projekta nosacījumiem Nodarbinātības valsts
aģentūra sedz izmaksas pilnā apmērā - 10 927,88 EUR.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas
7. un 10. punktu, kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Attīstības programmas 2011.2017.gadam Rīcības plāna rīcību Nr. 117 „Konkurētspējīga darbaspēka izglītošana, izmantojot
NVA piedāvājumu” un saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 11.februāra
sēdes atzinumu (prot. Nr.1, §9), kā arī Finanšu komitejas 2015.gada 18.februāra sēdes atzinumu
(prot. Nr.4, §6), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers,
I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt dalību Nodarbinātības valsts aģentūras, reģ. Nr. 90001634668, juridiskā adrese
K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010, organizētajā aktīvā nodarbinātības pasākumā
„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
2. Veicot Siguldas novada Domes budžeta grozījumus, iekļaut tajā aktīvā nodarbinātības
pasākuma izmaksas, paredzot finansējumu ieņēmumos un izdevumos 10 927,88 EUR
apmērā.
21.§
Par SIA „Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo: Priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Siguldas slimnīca” valdes locekļa
Valda Siļķes ziņojumu, par slimnīcas sniegtajiem un valsts apmaksātajiem pakalpojumiem, kuru
izcenojumos nav iekļauts finansējums iekārtu atjaunošanai un attīstībai, kas nepieciešams
mūsdienīgas kvalitātes nodrošināšanai daudzveidīgu veselības aprūpes un rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanā un vadoties no Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017.
gadam uzdevumā U1.3. minētā - nodrošināt veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu
daudzveidību un kvalitāti, iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanu, Siguldas novada
pašvaldības 2015.gada budžeta izdevumu daļā (kods 6228) ir paredzēts ieguldījums SIA
"Siguldas slimnīca" 108 839,00 EUR apmērā. Lai nodrošinātu nolietoto un novecojušo
medicīnisko iekārtu nomaiņu ar jaunām, 2015. gadā paredzēti sekojoši ieguldījumi (summas
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli):
1. 6456,00 EUR (seši tūkstoši četri simti piecdesmit seši euro un 00 centi) datortomogrāfa
bojājumu novēršanai, pēdējam maksājumam par rentgena spuldzi,
2. 49 288,00 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi euro un 00 centi)
daudzfunkcionālajam operāciju galdam,
3. 3766,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši euro un 00 centi) fototerapijas
lampai dzemdību nodaļai,
4. 4307,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti septiņi euro un 00 centi) neinvazīva transkutānā
bilirubīna mērītājam jaundzimušajiem,
5. 4083,00 EUR (četri tūkstoši astoņdesmit trīs euro un 00 centi) jaundzimušo dzirdes
pārbaudes aparātam,
6. 2100,00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi) ultraskaņas terapijas aparātam.
Lai SIA „Siguldas slimnīca” varētu nodrošināt valsts apmaksāto veselības pakalpojumu
sniegšanu iedzīvotājiem un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta 6. punktu, Komerclikuma 197.panta pirmo daļu, 151. panta pirmo daļu,
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu un 63.panta
pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 18.februāra sēdes
atzinumu (prot. Nr.4, §15), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa,

J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts, J.Lazdāns),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Palielināt SIA „Siguldas slimnīca” pamatkapitālu par 70 000,00 EUR (septiņdesmit
tūkstoši euro un 00 centi), kā Siguldas novada Domes ieguldījumu naudā.
2. Siguldas novada Domes Finanšu pārvaldei veikt avansa maksājumu 70 000,00 EUR
(septiņdesmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā sabiedrības ilgtermiņa finanšu
ieguldījumos desmit dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. SIA „Siguldas slimnīca” valdes loceklim Valdim Siļķem iesniegt visus
nepieciešamos dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, lai veiktu grozījumus
kapitālsabiedrības statūtos un iesniegt 6 mēnešu laikā grozītos statūtus Siguldas
novada Domes Finanšu pārvaldē.
22.§
Par audita veikšanu Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrībās
Ziņo: Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Pašvaldības autonomās funkcijas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un atbildības par
to izpildi – pārvaldes nodrošināšana. Pašvaldības domēm ir jānodrošina, lai publisku personu
uzņēmējdarbība tiek īstenota tikai tādos gadījumos, ja tā izriet no pašvaldību autonomajām
funkcijām un atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likumā minētajiem nosacījumiem. Pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta ceturto daļu , 72.panta pirmās daļas 3. un 5. Punktu, likuma
„Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 7.panta pirmās daļas
un 74.panta pirmās daļas 3.punktu un ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 18.februāra
sēdes atzinumu (prot. Nr.4, §16), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
L.Sausiņa, J.Zilvers, I.Lipskis, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, M.Zīverts,
J.Lazdāns), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Veikt auditu Siguldas novada Pašvaldības kapitālsabiedrībās SIA „Siguldas
slimnīca”, SIA „Saltavots”, SIA „Jumis” un SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”.
2. Apstiprināt Darba uzdevumu auditam.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.16:30
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2015.gada 11.martā plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2015.gada 11.martā, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece

