Novada domes sēdes protokols
2008.gada 5.martā

Siguldā

Nr.5

1. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
2. Par grozījumiem 2006.gada 7.jūnija lēmumā „Par valsts budžeta
dotācijas saņemšanu novada pašvaldības infrastruktūras attīstībai”
(prot.Nr.12, §28).
3. Par zemes gabala Siguldā, Krišjāņa Barona ielā 8A iegādi.
4. Par transporta maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu.
5. Par līdzekļu piešķiršanu no budžetā neparedzētiem gadījumiem
paredzētajiem līdzekļiem.
6. Par automašīnu tirdzniecību.
7. Par riepu servisa ierīkošanu.
8. Par piedalīšanos projektā „Izglītības un atpūtas līdzekļu klāsta
papildināšana Siguldas BJIC pirmskolas apmācības grupā „Kastanītis”
un finansējumu.
9. Par piemaksu noteikšanu vispārizglītojošo skolu direktoriem.
10. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.
11. Par būvniecības ieceri Raiņa ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā.
12. Par būvniecības ieceri īpašumā „Silmalas”, Siguldā, Siguldas novadā.
13. Par pamatlīdzekļu – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un saistīto zemes
gabalu izslēgšanu no bilances ar privatizācijas pabeigšanu.
14. Par valsts dzīvojamās mājas Krimuldas ielā 1, Siguldā, neprivatizētās
daļas pārņemšanu un nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā SIA
„Inviana”.
15. Par adreses piešķiršanu.
16. Par zemes iznomāšanu.
17. Par grozījumiem 2008.gada 6.februāra domes lēmumā „Par kredīta
ņemšanu” (prot.Nr.3, §2).
18. Par Siguldas novada domes priekšsēdētāja T.Puķīša atvaļinājumu.

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

2.§
Par grozījumiem 2006.gada 7.jūnija lēmumā
„Par valsts budžeta dotācijas saņemšanu novada pašvaldības
infrastruktūras attīstībai” (prot. Nr.12, §28).
Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus lēmumā.
3.§
Par zemes gabala
Siguldā, Krišjāņa Barona ielā 8A iegādi.
dome nolemj:
Pirkt nekustamo īpašumu - zemes gabalu Krišjāņa Barona ielā 8A, Siguldā Siguldas
valsts ģimnāzijas uzturēšanai.

4.§
Par transporta maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu.
Dome nolemj:
Noteikt šādas transporta maksas pakalpojumu cenas:
1. Siguldas novada iedzīvotājiem, Siguldas novadā reģistrētajām juridiskajām
personām un biedrībām braucieniem pa Latviju:
- 0,40 Ls/km ar autobusu Isuzu;
- 0,30 Ls/km ar autobusu Krafter.
2. Citām juridiskām un fiziskām personām braucieniem pa Latviju:
- 6,00 Ls/h un 0,30 Ls/km ar autobusu Isuzu;
- 5,00 Ls/h un 0,25 Ls/km ar autobusu Krafter.
3. Ārzemju braucieniem:
- 100,00 Ls/diennaktī un 0,30 Ls/km ar autobusu Isuzu;
- 80,00 Ls/diennaktī un 0,25 Ls/km ar autobusu Krafter.
4. Noteikt papildu maksu par autobusa padošanu no Mores uz Siguldu un pēc
brauciena nogādāšanu uz Mori – par 50 km (piemērojot iepriekš noteiktās
cenas 1 km) un vienreizēju samaksu 10 Ls apmērā.
5.§
Par līdzekļu piešķiršanu no
budžetā neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem.
Dome nolemj:
Piešķirt līdzekļus motorlaivas, piekabes un piestātnes pontona iegādei Glābšanas
stacijas vajadzībām.

6.§
Par automašīnu tirdzniecību.
Dome nolemj:
1. Piekrist tam, ka SIA „Magnēts S” Siguldā, Vidzemes šosejā 67, nodarbojas ar
automašīnu un to rezerves daļu mazumtirdzniecību.
2. Reklāmas izkārtnes un to izvietojumu jāsaskaņo Siguldas novada Būvvaldē.

7.§
Par riepu servisa ierīkošanu.
Dome nolemj:
Nodot jautājumu izskatīšanai Attīstības un vides komitejā.

8.§
Par piedalīšanos projektā ”Izglītības un atpūtas līdzekļu klāsta papildināšana
Siguldas BJIC pirmskolas apmācības grupā „Kastanītis”” un finansējumu.
Dome nolemj:
1. Atbalstīt piedalīšanos Bērnu un ģimenes lietu ministrijas izsludinātajā projektu
konkursā „Atbalsts bērnu rotaļu un attīstības centriem vai sākumskolas
vecuma bērnu dienas centriem izglītības un atpūtas līdzekļu klāsta
papildināšanai” ar projektu ”Izglītības un atpūtas līdzekļu klāsta papildināšana
Siguldas BJIC pirmskolas apmācības grupā „Kastanītis””.
2. Garantēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu 250,00 Ls apjomā.
9.§
Par piemaksu noteikšanu
vispārizglītojošo skolu direktoriem.
Dome nolemj:
1. Akceptēt noteikto piemaksu Siguldas novada vispārizglītojošo skolu
direktoriem, iekļaujoties izglītības iestādēm piešķirtās valsts mērķdotācijas
apstiprinātajā finanšu līdzekļu apjomā.
2. Izglītības pārvaldes vadītājam ir tiesības vispārizglītojošo skolu direktoriem
apturēt piemaksas uz laiku, ja noteiktā termiņā netiek pildīti skolu darbību
reglamentējošie valsts noteiktie normatīvie akti un Izglītības pārvaldes
normatīvie dokumenti.

10.§
Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.

Dome nolemj:
Piešķirt ikmēneša pabalstu 1 personai 50,- Ls apmērā par laika periodu no 2008.gada
1.februāra līdz 2008.gada 31.maijam.

11.§
Par būvniecības ieceri Raiņa ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā.
Dome nolemj:
1. Akceptēt administratīvās ēkas rekonstrukcijas ieceri Raiņa ielā 5A,
Siguldā, Siguldas novadā, Rīgas rajonā.
2. Būvprojektu skiču projekta stadijā iesniegt izskatīšanai Attīstības komitejā.

12.§
Par būvniecības ieceri īpašumā „Silmalas”, Siguldā, Siguldas novadā.
Dome nolemj:
Akceptēt būvniecības
Rīgas rajonā.

ieceri īpašumā „Silmalas”,

Siguldā, Siguldas novadā,

13.§
Par pamatlīdzekļu - daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un saistīto zemes gabalu
izslēgšanu no bilances ar privatizācijas pabeigšanu
Dome nolemj:
Izslēgt no Siguldas novada domes bilances:
1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un zemes gabalu Pulkveža Brieža ielā 82,
Siguldā, Siguldas novadā;
2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un zemes gabalu Dārza ielā 4, Siguldā,
Siguldas novadā;
3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, palīgēku un zemes gabalu Pils ielā 19,
Siguldā, Siguldas novadā.
14.§
Par valsts dzīvojamās mājas Krimuldas ielā 1, Siguldā, neprivatizētās daļas
pārņemšanu un nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā SIA „Inviana”.
Dome nolemj:
1. Pārņemt valsts dzīvojamās mājas Rīgas rajons, Sigulda, Krimuldas iela 1,
neprivatizēto daļu, kas sastāda 5000/30410 kopīpašuma domājamās daļas,
Siguldas novada domes īpašumā un uzņemt bilancē.

2. Siguldas novada pašvaldība nodod dzīvojamās mājas Rīgas rajons, Sigulda,
Krimuldas iela 1, dzīvokļa Nr.5, un 5000/30410 kopīpašuma domājamo daļu
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„Inviana”.
3. Noslēgt Apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu ar SIA „Inviana”.

15.§
Par adreses piešķiršanu.
Dome nolemj:
1.

Ēkām noteikt vienotu adresi ar zemi „Jaunsētas”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, Rīgas rajons.
Apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Jaunsētas” adreses
dzīvokļu telpu grupām.

2.

16.§
Par zemes iznomāšanu
Dome nolemj:
Iznomāt nekustamā īpašuma Lakstīgalas iela 11A, Siguldā 205/1831 daļas.

17.§
Par grozījumiem 2008.gada 6.februāra domes lēmumā
„Par kredīta ņemšanu” (prot.Nr.3, §2)..
Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2008.gada 6.februāra lēmumā „Par kredīta
ņemšanu”.

18.§
Par Siguldas novada domes priekšsēdētāja T.Puķīša atvaļinājumu
Dome nolemj:
Piešķirt domes priekšsēdētājam T.Puķītim kārtējo atvaļinājumu no šā gada 10.marta
līdz 17.martam.

