2015.gada 4.novembrī

Siguldā

Nr.18

Siguldas novada Domes
sēdes protokols
Darba kārtība:
Par zemesgabala daļas pieņemšanu īpašumā bez atlīdzības.
Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
5. Par atteikumu izīrēt pašvaldības dzīvojamo telpu.
6. Par atlases kritērijiem investīciju veikšanai ES fondu finansējuma ietvaros grants ceļu
kvalitātes uzlabošanā.
7. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamajam
īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads.
8. Par Siguldas novada Domes 2015. gada 12. augusta saistošo noteikumu Nr.11 “Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” precizēšanu.
9. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
11. Par kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen Tansporter izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
12. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saltavots” potenciālā projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, V kārta”,
īstenošanas līdzfinansējuma galvojuma nodrošināšanu.
13. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva”
vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
14. Par apbalvojuma „Goda novadnieks 2015” saņēmēju apstiprināšanu.
15. Par apbalvojuma „Gada cilvēks 2015” saņēmēju apstiprināšanu.
16. Par Siguldas novada Domes Atzinības rakstu piešķiršanu Siguldas novada izglītības
iestāžu skolotājiem un audzēkņiem.
17. Par Siguldas novada pašvaldības Atzinības rakstu piešķiršanu Siguldas novada kultūras
darbiniekiem.
18. Par Siguldas festivālu finansēšanas konkursa komisijas izveidi.
19. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritāšu un pieteikšanās
termiņa noteikšanu, kā arī konkursa vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
20. Par Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu.
21. Par SIA “Olimpiskais centrs “Sigulda””.
1.
2.
3.
4.

22. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par
Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam”.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Līga Sausiņa, Ēriks Čoders, Dainis Dukurs, Jānis Lazdāns, Ilmārs
Lipskis, Indra Ozoliņa, Ināra Paegle, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina, Mārtiņš Zīverts, Guntars
Zvejnieks
Nepiedalās deputāti: Jānis Zilvers, Māris Malcenieks, Ņina Balode - prombūtnē
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Jeļena Zarandija, Juridiskās
pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags, Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja Inga
Zālīte, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Kultūras pārvaldes vadītāja Iveta Ārgale, ekonomiste Anita
Strautmane, Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Freiberga, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere,
teritorijas plānotāja Zane Gatere, Pašvaldības policijas priekšnieka p.i. Kristīne Baltiņa, Sabiedrisko
attiecību pārvaldes vadītāja Diāna Vītola, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Matuseviča, datortīklu
administrators Dzintars Strads
Piedalās: Pašvaldības aģentūras “Siguldas attīstības aģentūra” direktore Laura Skrodele,
Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja Ina Stupele, Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašumu
atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs
Protokolē: Domes sekretāre Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.10
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt sēdes darba
kārtību ar 3 (trīs) papildjautājumiem – “Par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 1, Siguldā, Siguldas
novadā”; “Par telpu maiņu biedrībai „Cerību spārni””; “Par SIA “Olimpiskais centrs “Sigulda”” statūtu
apstiprināšanu”.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis,
I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar 3 (trīs) papildjautājumiem:
23. Par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
24. Par telpu maiņu biedrībai „Cerību spārni”.
25. Par SIA “Olimpiskais centrs “Sigulda”” statūtu apstiprināšanu.
1.§
Par zemesgabala daļas pieņemšanu īpašumā bez atlīdzības
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Zemes
nodaļas priekšlikumu par zemes ar adresi Parka iela 14, Siguldā, Siguldas novadā, kopējā platība 2799
m2, 2931/90569 domājamo daļu uzņemšanu Siguldas novada Domes bilancē, Dome konstatē:
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1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr.
892 21 datiem, Siguldas novada pašvaldībai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ar adresi Parka iela
14, Siguldā, Siguldas novadā, pieder dzīvoklis Nr. 21, kad. Nr. 8015 90 2551.
2. Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra”, reģ. Nr. 40003192154, juridiskā adrese
K.Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887, piedāvā Siguldas novada Domei pieņemt īpašumā bez
atlīdzības zemes vienības Parka ielā 14, Siguldā, Siguldas nov., kad. Nr. 8015 002 3419, kopējā
platība 2799 m², 2931/90569 domājamās daļas, kā dzīvokļa īpašuma Nr. 21, parka ielā 14, Siguldā,
Siguldas nov., kad. Nr. 8015 900 2551, īpašniekam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2. punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju ” 84.pantu, likuma
“Par grāmatvedību” 2. pantu un Dzīvokļa īpašuma likuma 2. punktu, kā arī apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.novembra atzinumu (prot.Nr.15,§12), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis,
I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Pieņemt īpašumā bez atlīdzības zemes vienības ar adresi Parka iela 14, Sigulda, Siguldas nov.,
kad. Nr. 8015 002 3419, kopējā platība 2799 m², 2931/90569 domājamās daļas.
2. Noslēgt līgumu par zemes pieņemšanu īpašumā bez atlīdzības ar Valsts akciju sabiedrību
“Privatizācijas aģentūra”, reģ. Nr. 40003192154, juridiskā adrese K.Valdemāra iela 31, Rīga,
LV-1887.
3. Uzņemt Siguldas novada Domes bilancē pamatlīdzekli - zemes vienības Parka iela 14, Siguldā,
Siguldas nov., kad. Nr. 8015 002 3419, kopējā platība 2799 m², kad. apz. 8015 002 3419,
2931/90569 domājamās daļas saskaņā ar zemes kadastrālo vērtību.
4. Uzdot Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Zemes nodaļai
nostiprināt īpašuma tiesības uz zemesgabala 2931/90569 domājamām daļām zemesgrāmatā uz
Siguldas novada Domes vārda.

2.§
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi SIA “Loras nami”, reģ. Nr. 40103275823, juridiskā adrese Brīvības gatve 402C,
Rīga, LV-1024, 2015.gada 23.septembra iesniegumu par 01.04.2011. Zemes nomas līguma Nr. 171
izbeigšanu ar 2016.gada 1.janvāri, Dome konstatē:
1. 2011.gada 1.aprīlī ar SIA “Loras nami”, reģ. Nr. 40103275823, juridiskā adrese Brīvības gatve
402C, Rīga, LV-1024, tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 171, par zemesgabala ar adresi
Leona Paegles iela 21, Sigulda, Siguldas novads, kad. apz. 8015 002 1719, daļas nomu, 435
m2 platībā, komercdarbības objektu apbūvei. Līgums noslēgts līdz 2016.gada 1.aprīlim.
2. Saskaņā ar Zemes nomas līguma Nr. 171, 7.1. punktu, puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu
rakstveidā vienojoties, bet 7.3.punktā noteikts, ka Nomnieks ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no
Līguma, par to rakstiski paziņojot Nomniekam 3 (trīs) mēnešus iepriekš.
3. Saskaņā ar Siguldas novada Domes grāmatvedības datiem sabiedrība “Loras nami” ir veikusi
visus maksājumus saskaņā ar noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 171.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada
3

4.novembra atzinumu (prot. Nr.15,§13), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Sākot ar 2016. gada 1. janvāri, izbeigt 2011.gada 1.aprīļa Zemes nomas līgumu Nr.171 ar
SIA „Loras nami”, reģ.Nr.40103275823, juridiskā adrese Brīvības gatve 402C, Rīga, LV1024, par zemesgabala ar adresi Leona Paegles iela 21, Sigulda, Siguldas novads, kad. apz.
8015 002 1719, daļas nomu, 435 m2 platībā.
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot vienošanos par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA
„Loras nami”.
3. Uzdot Īpašumu, būvniecības un investīcijas pārvaldes vadītājai I.Zālītei organizēt
zemesgabala pieņemšanu, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.§
Par grozījumiem zemes nomas līgumā
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Zemes
nodaļas ierosinājumu izdarīt grozījumus 2012.gada 16.jūlija Zemes nomas līgumā Nr. 784 ar L.D. par
zemesgabala ar nosaukumu “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8094 001 0094,
zemes vienības ar kad. apz. 8094 001 0061 daļas nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.
panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7. punkta 7.2. apakšpunktu un 7.2 un 9.1.punktu, Zemes nomas
līguma 4.2.3.punktu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada
4.novembra atzinumu (protokols Nr.15,§14), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Sākot ar 2015.gada 4.novembri, izdarīt 2012.gada 16.jūlija Zemes nomas līgumā Nr. 784 šādus
grozījumus:
1.1. izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā:
”3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu 1,5% apmērā no Zemesgabala kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28, 00 EUR gadā un PVN. Nomas maksa jāsamaksā
līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša beigām, proporcionāli sadalot gada nomas maksu četros
maksājumos, pamatojoties uz Iznomātāja izrakstītu un atsūtītu rēķinu Nomniekam”.
1.2. papildināt līgumu ar 3.4. punktu šādā redakcijā:
”3.4. Nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz šajā punktā norādīto
apstākļu novēršanai, ja:
3.4.1. uz zemesgabala atrodas tiesiskā valdītāja ēkas (būves), kuras saskaņā ar likumu
"Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" ir ierakstāmas, bet nav
ierakstītas zemesgrāmatā;
3.4.2. ēkas (būves) ir ierakstītas zemesgrāmatā, bet pēc īpašnieka maiņas tiesiskais
valdītājs nav nostiprinājis zemesgrāmatā savas īpašumtiesības (izņemot gadījumus, ja
tiesību nostiprināšanu kavē tiesas noteikts aizliegums);
3.4.3. persona ir veikusi nelikumīgu būvniecību uz viņas lietošanā vai nomā esošās
zemes.”
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līguma grozījumus ar L.D.
4.§
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Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma
domājamai daļai
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis Ē.Čoders
Izskatījusi L.L., (adrese), 2015.gada 20.oktobra iesniegumu par ar dzīvokli (..), Kaijas ielā 6,
Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Kaijas iela 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, L.L. pieder uz
īpašuma tiesību pamata, kas 2002. gada 9. oktobrī ir nostiprinātas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1052-15, kadastra numurs 8015 900 1180.
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. L.L. 2015.gada 20.oktobrī 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 28.oktobra lēmumu (protokols Nr.13,§1), apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.novembra atzinumu (protokols Nr.15,§6), atklāti balsojot, ar
12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar L.L. par zemes gabala Kaijas ielā 6 Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
5.§
Par atteikumu izīrēt pašvaldības dzīvojamo telpu
Ziņo: Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas vietniece K.Freiberga
Izskatījusi 25.09.2015. D.Ā.B. pieteikumu par iestādes faktisko rīcību un lūgumu izdot
labvēlīgu administratīvo aktu mājokļa piešķiršanas jautājumā, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar 14.10.1987. Rīgas rajona Siguldas pilsētas Tautas deputātu padomes
izpildkomitejas lēmumu Nr.38 D.Ā.B. ir uzņemts dzīvokļu uzskaites rindā 17. grupā ar kārtas
Nr. 132.
2. Pamatojoties uz 2010.gada 29.decembra Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 34 „Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības sniegšanas kārtība”, D.Ā.B. ir atjaunots dzīvokļu uzskaites rindas
2.grupā ar kārtas Nr.3.
3. Uz 2015. gada 25.septembri Siguldas novada pašvaldības Palīdzības reģistra pirmajā
nodrošinājuma grupā ir reģistrētas 28 personas un vispārējā nodrošinājuma grupā - 53 personas.
Vispārējā nodrošinājuma grupā reģistrētas arī personas, kuras sastāv Palīdzības reģistrā kopš
1987. gada.
4. Uz 2015.gada 4. novembri D.Ā.B. reģistrēts Palīdzības reģistra vispārējā nodrošinājuma grupā
ar kārtas Nr.2.
5. Gadījumos, kad Siguldas novada pašvaldības rīcībā ir brīva, dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa,
tā tiek izīrēta saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11. panta pirmo
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daļu, kas nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu
vienīgi šajā likumā noteiktajām personām un ievērojot šā likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām mājā”, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” un likuma „Par dzīvokļa īpašumu”
noteikumus, kā arī ievērojot 2010. gada 29. decembra Siguldas novada Domes saistošo
noteikumu Nr. 34 „Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma
risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (turpmāk – Saistošie
noteikumi) (prot. Nr. 27,§11) nosacījumus. Saistošo noteikumu 14.punkts nosaka, ka personas
palīdzības saņemšanai reģistrējamas divās grupās:
1. pirmajā nodrošinājuma grupā;
2. vispārējā nodrošinājuma grupā.
Līdz ar to, pirmkārt, ar dzīvojamo telpu nodrošināmas personas, kuras reģistrētas Palīdzības
reģistra pirmajā nodrošinājuma grupā un tikai pēc tam, ja pašvaldības īpašumā ir brīva, dzīvošanai
derīga dzīvojamā telpa, tā tiek piedāvāta īrēšanai personām, kuras reģistrētas Palīdzības reģistra
vispārējā nodrošinājuma grupā.
6. Pašvaldības dzīvojamo telpu fonds ar brīvo platību ir nepietiekošs, lai ar to varētu nodrošināt
visas personas, kuras reģistrētas Palīdzības reģistra pirmajā nodrošinājuma grupā, un attiecīgi
sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā personām, kuras reģistrētas vispārējā
nodrošinājuma grupā.
7. Pēc Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta sniegtās informācijas D.Ā.B. kopš 2010.
gada nav vērsies Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā, lai pieprasītu izziņu par
maznodrošinātas/trūcīgas personas statusa atbilstību. Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības
Sociālā dienesta 2010. gada. 17. septembra izziņu Nr. 661 D.Ā.B. neatbilst maznodrošinātas
personas statusam.
8. 2014. gada 26.novembrī tika pieņemti Siguldas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 22
„Grozījumi Siguldas novada Domes 2010.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr. 34
„Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrācijas un
pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība”, kas paredzēja personu, kuras sastāv Palīdzības
reģistra vispārējā nodrošinājuma grupā vairāk kā 25 gadus, pārreģistrēšanu (pārcelšanu) uz
Pirmo nodrošinājuma grupu.
9. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 45. pantam 2014. gada 26.novembra Siguldas novada
Domes saistošie noteikumi tika nosūtīti atzinumu sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai. Ministrija saistošo noteikumu grozījumus neatbalstīja un 2014. gada
5.decembrī tika saņemts negatīvs atzinums, kurā norādīts, ka pašvaldībai nav pilnvarojuma
noteikt personu kategorijas, kas nodrošināmas ar dzīvokli, pirmkārt, ja šīs personas nav
maznodrošinātas. Līdz ar to, minētie saistošie noteikumi netika publicēti un nav spēkā stājušies.
10. 2015.gada 14.oktobrī atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62. pantam D.Ā.B. uzaicināts
uz Siguldas novada Domes Dzīvokļa komisijas sēdi viedokļa un argumentu noskaidrošanai.
D.Ā.B. komisijas sēdē norādīja, ka deklarētajā dzīvesvietā Mēness ielā 17, Siguldā, viņam
neļauj dzīvot mājas īpašnieks, tādēļ ir spiests dzīvot vagoniņā, bieži maina dzīvesvietu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„ 21. panta pirmā
daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās 1. punkta 1.,
2. un 3. apakšpunktu, Siguldas novada Domes 2010. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 34
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un
pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot. Nr. 27,§11) 22., 23., 24. un 25. punktu, kā arī saskaņā
ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.novembra atzinumu
(prot.Nr.15,§3), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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Atteikt izīrēt pašvaldības dzīvojamo telpu D.Ā.B.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

6.§
Par atlases kritērijiem investīciju veikšanai ES fondu finansējuma ietvaros grants ceļu
kvalitātes uzlabošanā
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Saskaņā ar 2015.gada 18.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.475) Siguldas
novada pašvaldība var pretendēt uz atbalstu ilgtermiņa investīciju izmaksām publiskās ceļu
infrastruktūras uzlabošanai lauku teritorijās grants ceļiem. Katrai pašvaldībai ir noteikts maksimāli
pieejamais atbalsta apjoms, tas tika aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības kopējo ceļu garumu, kopējo
lauksaimniecības dzīvnieku skaitu un kopējās laukaugu platības.
Siguldas novada pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsts ir 0,87 milj. EUR.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 475, 8. un 9.punktu pašvaldībai ir jānosaka un jāapstiprina
atlases kritēriji par projektā ietvertajiem objektiem. Pašvaldība izvirzītos objektus sarindo pēc
prioritātes, prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes
objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības
objektiem apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā".
MK noteikumu Nr. 475, 3. punkts nosaka, ka pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas ceļu
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu
apdzīvotību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 3. punktu, 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 2015.gada 18.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.475 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 8. un 9.punktu, Siguldas novada Attīstības
programmas 2011.-2017.gadam Rīcības plāna rīcību Nr. 93 „ Grantēto ceļu infrastruktūras uzlabošana
pilsētā un lauku teritorijās”, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2015.gada 4.novembra atzinumu (prot.Nr.15,§2), ar kuru tika veikti grozījumi lēmuma
redakcijā, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Noteikt sekojošus atlases kritērijus izvēlēto objektu sarindošanai prioritārā secībā:
1. Lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumu, kas atrodas ceļa posma
tiešā tuvumā, un tos izmanto saimnieciskai darbībai, skaits.
2. Ceļa seguma stāvoklis, nepieciešamība veikt ilgtermiņa ieguldījumus ceļa seguma kvalitātes
uzlabošanai (avārijas stāvoklī – 2 punkti, sliktā stāvoklī – 1).
3. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits, laukaugu platības ceļa tuvumā esošajos lauksaimniecības
produkcijas ražošanas uzņēmumos, kas izmanto šos ceļus.
4. Iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšana, lai saglabātu apdzīvotību (zemes vienību skaits ceļa
tuvumā, ceļa savienojums ar citiem autoceļiem)

7

5. Plānotā pārbūvējamā ceļa tuvumā esošs uzņēmums, kas izmanto šos ceļus, ir iesniedzis Lauku
atbalsta dienestam projekta pieteikumu pievadceļu izbūvei uzņēmējdarbības objektiem
apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā”.

7.§
Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamajam īpašumam ar
adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads
Ziņo: Teritorijas plānotāja Z.Gatere
Izskatījusi I.M., (adrese), 11.09.2015. iesniegumu par detālplānojuma nekustamajam
īpašumam Dārza ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai, Siguldas
novada Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas zemesgrāmatu nodalījuma
Nr. 324 datiem nekustamais īpašums ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads,
kad.Nr.8015 002 3813, pieder kopīpašumā D.M. un I.M., katrai ½ domājamās daļas
apmērā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kad.apz. 8015 002 3813, platība
1,1474 ha.
2. Detālplānojuma projektam pievienota Pilnvara Nr.1831 no 10.03.2014., kurā D.M.
pilnvaro I.M. pārstāvēt un kārtot visas lietas, kas attiecas uz tai piederošo ½ domājamo daļu
no nekustamā īpašuma ar adresi Dārza iela 28, Siguldā, Siguldas novadā, visās iestādēs,
institūcijās un organizācijās.
3. Saskaņā 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§), turpmāk tekstā - TIAN, grafisko daļu, nekustamā
īpašuma ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, plānotā atļautā izmantošana ir
Mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM).
4. Saskaņā ar TIAN 23.2.punktu zemes gabalā atļauto papildizmantošanu var realizēt, veicot
būvniecības publisko apspriešanu vai izstrādājot detālplānojumu.
5. Siguldas novada Dome 06.11.2013. pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, kad.
Nr. 8015 002 3813” (prot. Nr.23, 8.§).
6. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109. punktu, izstrādes vadītājs
sagatavoto detālplānojuma redakciju kopā ar ziņojumu par detālplānojuma turpmāko
virzību un iesniedz izskatīšanai pašvaldības institūcijai, kas pieņem vienu no šādiem
lēmumiem: nodot detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai vai precizēt detālplānojuma redakciju atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu, 28.
panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109. punkta 109.1. apakšpunktu, kā arī
saskaņā ar detālplānojuma izstrādes vadītājas 2015.gada 12.oktobra Ziņojumu „Par detālplānojuma
projektu nekustamam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads (kad. apz.
80150030052)” un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada
14.oktobra atzinumu (prot.Nr.13,§20), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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1. Nodot publiskajai apspriešanai detālplānojuma projektu nekustamam īpašumam ar adresi
Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, kad. Nr. 8015 002 3813, nosakot apspriešanas
termiņu no 2015.gada 9.novembra līdz 7.decembrim.
2. Detālplānojuma izstrādātajam iesniegt paziņojumu par 1. punktā minētā detālplānojuma
projekta publisko apspriešanu un sanāksmi ievietošanai Siguldas novada pašvaldības
mājaslapā www.sigulda.lv, un publicēt paziņojumu laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze”.
3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma publisko
apspriešanu teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk - TAPIS).
4. Detālplānojuma izstrādātājam iesniegt detālplānojuma projektu Darba uzdevumā
norādītajām institūcijām atzinumu saņemšanai.
5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam, vienojoties ar izstrādātāju, līdz publiskās apspriešanas
beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie
priekšlikumi un institūciju atzinumi, un ievietot informāciju par sanāksmes laiku TAPIS ne
vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās.

8.§
Par Siguldas novada Domes 2015. gada 12. augusta saistošo noteikumu Nr.11 “Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā” precizēšanu
Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja K.Freiberga
Ņemot vērā 31.08.2015. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulē Nr.186/7012 minētos iebildumus, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas
7.punktu, 43.panta trešo daļu, kā arī saskaņā ar Sociālās komitejas 2015.gada 29.septembra atzinumu
(prot.Nr.8,§2) un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.novembra
atzinumu (prot.Nr.15,§4), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ē.Čoders,
D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Precizēt Siguldas novada Domes 2015.gada 12.augusta saistošos noteikumus Nr.11 “Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” un apstiprināt tos pielikumā pievienotajā redakcijā.

9.§
Par nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes Pašvaldības atsavināšanas un īpašuma izsoles komisijas
ziņojumu, Dome konstatē:
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1. Atbilstoši Siguldas novada Domes 2015.gada 2.septembra lēmumam „Par nekustamā īpašuma
Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.
Nr.13,§24) un Siguldas novada Domes 2015.gada 30.septembra lēmumam „Par grozījumiem
2015.gada 2.septembra Siguldas novada Domes lēmumā „Par nekustamā īpašuma Pils ielā 16,
Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu”” (prot. Nr.15,§27),
2015.gada 15.oktobrī notika nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā
(kadastra apzīmējums 8015 002 1818 003) nomas tiesību izsole. Augstāko nomas maksu 4,40
EUR par 1 m2 mēnesī kā arī pievienotās vērtības nodokli par:
1.1. darbnīcu 1.1. (telpa 81,06 m2 platībā un palīgtelpa 2,41 m2 platībā) nosolīja SIA „Baltu
rotas”, reģ. Nr. 40103127729, juridiskā adrese Bērzu iela 8, Sigulda, Siguldas novads;
1.2. darbnīcu 1.3. (telpa 25,03 m2 platībā un palīgtelpa 2,38 m2 platībā) nosolīja SIA „Emīlijas
tekstila darbnīca”, reģ. Nr. 4003886192, juridiskā adrese „Vecpils”-14, Mālpils, Mālpils
novads;
1.3. darbnīcu 1.5. (telpa 25,56 m2 platībā un palīgtelpa 2,38 m2 platībā) nosolīja M.L., (adrese);
1.4. darbnīcu 1.10. (telpa 51,30 m2 platībā un palīgtelpa 2,38 m2 platībā) nosolīja A.P.,
(adrese);.
2. Uz nomas tiesībām darbnīcai Nr.1.8. (telpa 64,13 m2 platībā un palīgtelpa 2,08 m2 platībā)
nebija pieteicies neviens dalībnieks, līdz ar to iepriekš minētā darbnīca netika izsolīta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2010.gada 8.jūnijā
Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumu tipveida nosacījumiem” 7., 10., 60. un
67.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada
4.novembra atzinumu (prot. Nr.15,§1), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt, nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kad. apz. 8015 002
1818 003, 2015.gada 15.oktobra izsoles rezultātus.
2. Slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā:
2.1.darbnīcas 1.1. nomu ar SIA „Baltu rotas”, reģ. Nr. 40103127729, juridiskā adrese Bērzu
iela 8, Sigulda, Siguldas novads;
2.2.darbnīcas 1.3. nomu ar SIA „Emīlijas tekstila darbnīca” reģ. Nr. 4003886192, juridiskā
adrese „Vecpils”-14, Mālpils, Mālpils novads;
2.3.darbnīcas 1.5.nomu ar M.L., (adrese);
2.4.darbnīcas 1.10. nomu ar A.P., (adrese).
3. Atzīt par nenotikušu darbnīcas 1.8. izsoli.
1.

10.§
Par nekustamā īpašuma Pils ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes Pašvaldības atsavināšanas un īpašuma izsoles komisijas
ziņojumu, Dome konstatē:
Atbilstoši Siguldas novada Domes 2015.gada 30.septembra lēmumam „Par nekustamā
īpašuma Pils ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu” (Nr.15,§28) un Siguldas novada Domes
2015.gada 14.oktobra lēmumam „Pa nekustamā īpašuma Pils ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā,
izsoles noteikumu apstiprināšanu”(Nr.16,§17), 2015.gada 23.oktobrī notika nekustamā īpašuma Pils
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ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 502 0017, nomas tiesību izsole. Augstāko
nomas maksu par ēkas 1 m2 mēnesī 9,10 EUR, kā arī normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, nosolīja
SIA„A Aptieka” reģ. Nr. 40003723815, juridiskā adrese Ulbrokas iela 23, Rīgā, LV-1021.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2010.gada 8.jūnijā
Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumu tipveida nosacījumiem” 7., 10. un
67.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada
4.novembra atzinumu (prot. Nr.15,§5), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt, nekustamā īpašuma Pils ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā, kad. Nr. 8015 502
0017, 2015.gada 23.oktobra izsoles rezultātus.
2. Slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma Pils ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā, nomu ar
SIA„A Aptieka” reģ. Nr. 40003723815.
3. Izbeigt 2011. gada 26. janvāra Nomas līguma pārjaunojuma līgumu ar SIA„A Aptieka”.

11.§
Par kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen Tansporter - izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi 2015.gada 13.oktbra Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas sēdes lēmumu (prot. Nr.17.,§2) un 2015.gada 12.augusta Siguldas novada Domes
lēmumu „Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Volkswagen Transporter
T5 nodošanu atsavināšanai ” (prot.Nr.12.,§17), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas pirmo
punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta trešo daļu, 11.panta otro
daļu, 13.pantu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2015.gada 4.novembra atzinumu (prot. Nr.15,§7), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa Volkswagen Tansporter,
valsts reģ. Nr. FM 2507, izsoles noteikumus.
2. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un
veikt izsoles procedūru.

12.§
Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saltavots” potenciālā projekta “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, V kārta”, īstenošanas līdzfinansējuma
galvojuma nodrošināšanu
Ziņo: Galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Siguldas novada Dome 2015. gada 21. oktobrī ir saņēmusi SIA “’Saltavots” iesniegumu Nr. 14/122 par potenciālā projekta “’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas
pilsētā, V. Kārta” atbalstu.
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SIA “Saltavots” no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ir saņēmis
apstiprinājumu par 2014. gada decembrī iesniegtās projekta ieceres atbalstu un saņēmis uzaicinājumu
piedalīties 2. potenciālo projektu atlases kārtā. ES fondu 2014. - 2020. gadu plānošanas periodā
atbalstīta tiek tikai notekūdeņu tīklu pieejamības veicināšana apstiprinātajās notekūdeņu aglomerācijas
teritorijās ar nosacījumu, ka projekta īstenošanas laikā obligāti jāsasniedz projektā norādītie
pieslēgumi. Viens no dokumentiem, kurš jāiesniedz dalībai 2. atlases kārtā, ir pašvaldības lēmums par
potenciālā projekta atbalstu, norādot pašvaldības garantēto projektā paredzētā līdzfinansējuma
indikatīvo summu.
SIA “Saltavots” potenciālā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas
novada Siguldas pilsētā, V kārta” ietvaros ir plānojis paplašināt un nelielā posmā pārbūvēt centralizētos
kanalizācijas tīklus. Tīklu paplašinājumu un pārbūvi ir plānots veikt:
1. Strēlnieku, Nītaures, Pulkveža Brieža, Allažu ielu posmos un Kaijas ielā,
2. Kalmju, Meldru, Doņu, Mālkalna, Atbrīvotāju ielu posmos,
3. E. Veidenbauma ielā un Kr. Barona ielas posmā.
Potenciālā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas
pilsētā, V kārta” indikatīvās izmaksas:
1. Kopējās izmaksas - 1 529 093 EUR ar PVN;
2. Attiecināmās izmaksas, no kurām nosaka KF līdzfinansējuma likmi, - 1 104 089 EUR;
3. KF līdzfinansējums - 938 476 EUR;
4. SIA ‘”Saltavots” līdzfinansējums, kuram tiek lūgts Siguldas novada Domes galvojums, –
325 237 EUR;
5. Plānotais galvojums SIA “Saltavots” kredītam Valsts kasē nepieciešams 2017. gada februārī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu “Par budžetu un finanšu vadību” 41. panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr. 196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. punktu,
saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.novembra
atzinumu (Prot.Nr.15,§9), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ē.Čoders,
D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt potenciālo projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada
Siguldas pilsētā, V kārta”, paredzot Siguldas novada Domes indikatīvo galvojumu 325 237
EUR (trīs simti divdesmit pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi euro) SIA “Saltavots”
kredītam Valsts kasē.
2. Galvojuma precīzu summu un sniegšanas datumu precizēt pēc SIA “Saltavots” projekta
“’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, V. Kārta”
apstiprināšanas.

13.§
Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva”
vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja I. Stupele
Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2015.gada 14.oktobra nolikuma “Siguldas novada
pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” nolikums” (prot.Nr.16,8§) 18.punktu,
kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.novembra atzinumu
(prot.Nr.15,§8) atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Lazdāns,
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I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – 1 balss
(Ē.Čoders), atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva”
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
1. P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja Ina Stupele –
komisijas priekšsēdētājs;
2. Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra
Feldmane – komisijas loceklis;
3. Nordea Bank AB Latvija filiāles projekta “Nordea biznesa skola” treneris – pasniedzējs Dāvids
Štēbelis;
4. VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" klientu vadības departamenta pārdošanas
vadītāja Daiga Buhholce - komisijas loceklis;
5. Biedrības “Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamera” attīstības direktors - Gatis Silakaktiņš
– komisijas loceklis.
14.§
Par apbalvojuma „Goda novadnieks 2015” saņēmēju apstiprināšanu
Ziņo: priekšsēdētājs U.Mitrevics
Andris Muižnieks - dzimis 1945.gada 25.septembrī, Mazstraupes pagastā, absolvējis Siguldas
1.pamatskolu, Siguldas 1.vidusskolu un Cēsu A.Kalniņa Mūzikas vidusskolas pūšamo instrumentu
nodaļu. 1969.gadā uzsāk darbu Siguldas Bērnu mūzikas skolā par skolotāju.
1973.gadā tiek nodibināts Siguldas 1.vidusskolas skolēnu pūtēju orķestris, par kura vadītāju
kļūst Andris Muižnieks. Vēlāk orķestris pārtop par Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” pūtēju orķestri „Sudrabskaņa”. No orķestra dibināšanas brīža Andra
Muižnieka radošā biogrāfija ir cieši saistīta ar kolektīva izaugsmi. Orķestris regulāri piedalījies
starptautiska un nacionāla mēroga jaunatnes orķestru konkursos, gūstot augsti godalgotas vietas,
regulāri piedalījies Republikas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kā arī Vispārējos latviešu
Dziesmu un deju svētkos, iegūstot laureāta goda nosaukumu. Diriģenta un orķestra dalībnieku
mērķtiecīgais un neatlaidīgais ikdienas darbs ir priecējis Siguldas novada iedzīvotājus un viesus
vairāku gadu desmitu garumā.
2005.gadā Andris Muižnieks bijis IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Goda
virsdiriģents.
Andris Muižnieks ir bijis Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas Mākslu skolas „Baltais
Flīģelis” pūtēju orķestra „Sudrabskaņa” diriģents līdz 2013.gadam, taču turpina pedagoģisko darbu
Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” kā metālpūšamo instrumentu spēles skolotājs.
Kopš 2013.gada Andra Muižnieka vadībā darbojas Siguldas Absolventu orķestris, kas pulcē
bijušos Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” pūtēju orķestra
dalībniekus.
Alfons Jumiķis – dzimis 1935.gada 23.oktobrī Rīgā. Mācījies Rīgas 50.pamatskolā, Rīgas
49.septiņgadīgajā skolā, Rīgas elektromehāniskajā tehnikumā un Rīgas L.Paegles 1.vidusskolā.
1972.gadā absolvējis Rīgas 2.profesionāli tehnisko vakara skolu, iegūstot rasētāja-konstruktora
specialitāti.
1975.gadā sācis strādāt par Siguldas gāzes kantora priekšnieku, pārņemot no Siguldas
Komunālo uzņēmumu kombināta 500 balonu gāzes abonentus un izveidojot Siguldas ekspluatācijas
iecirkni. Izstrādājis jaunu, gāzes abonentiem ērti izmantojamu un saprotamu sistēmu, veicis rūpīgu
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dokumentāciju un ieviesis un strikti ievērojis dažādus drošības pasākumus. Lielu ieguldījumu devis
gazifikācijas laikā, pārejot no balonu gāzes uz dabas gāzes tīklu izbūvi Siguldā.
1989.gada decembrī mažoritārās vēlēšanās Alfons Jumiķis ievēlēts Siguldas pilsētas
20.sasaukuma Tautas deputātu padomē no 16.vēlēšanu apgabala. Visu sasaukuma laiku darbojies
Finanšu un ekonomikas komisijas sastāvā, šai komisijai lielo pārmaiņu laikā pārejot no valsts
plānošanas sistēmas uz tirgus ekonomiku. Izaicinājums sabalansēt pilsētas budžetu un risināt citus
finanšu jautājumus tika veiksmīgi īstenots.
Alfons Jumiķis bijis viens no Siguldas – Štūres sadraudzības dibinātājiem, izveidojot
sadraudzību, kas ilgst jau vairāk nekā 26 gadus.
Sešdesmit gadus Alfons Jumiķis aktīvi iesaistās Siguldas novada sabiedriskajā dzīvē,
piedaloties dažādos kultūras un sporta pasākumos. Šobrīd viņš aktīvi pārstāv pensionāru intereses
Siguldas pensionāru biedrībā, nodarbību centrā „Namiņš” vadot pensionāru tikšanās, organizējot
dažādas izstādes, nodarbības, profesionālās pēcpusdienas, realizējot projektus un rīkojot ekskursijas
pa visu Latviju. Alfons Jumiķis ir ievēlēts arī Latvijas Pensionāru federācijas valdē.
Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 26.09.2012. nolikuma „Par Siguldas novada
pašvaldības apbalvojumiem” 1. punkta 1.2.1 apakšpunktu, 2.5.punktu un saskaņā ar Izglītības un
kultūras komitejas 2015.gada 21.oktobra atzinumu (prot.Nr.14,§7), Sociālās komitejas 2015.gada
29.oktobra atzinumu (prot.Nr.9,§1) un Apbalvošanas komisijas 20015.gada 2. novembra lēmumu
(prot.Nr.1,§2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt apbalvojuma „Goda novadnieks” saņēmējus Andri Muižnieku un Alfonu
Jumiķi;
2. Apbalvojumus – Atzinības rakstus – pasniegt 2015.gada 18.novembrī – Siguldas
novada Goda dienā – Latvijas Republikas proklamēšanai veltītajā svinīgajā pasākumā.

15.§
Par apbalvojuma „Gada cilvēks 2015” saņēmēju apstiprināšanu
Ziņo: Izpilddirektore J.Zarandija
Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 26.09.2012. nolikuma „Par Siguldas novada
pašvaldības apbalvojumiem” 1.2. punkta 1.2.2. apakšpunktu, 3.8. punktu un 24.10.2012. Apbalvošanas
komisijas nolikuma 1.2. punktu, kā arī saskaņā ar Apbalvošanas komisijas 2015.gada 2.novembra
lēmumu (prot. Nr.1,§1), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ē.Čoders,
D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – 1 balss (I.Ozoliņa), Dome nolemj:
1. Apstiprināt apbalvojuma „Gada cilvēks 2015” saņēmējus:
1.1. Par ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā – Latvijas
Kalnu divriteņu federācijas pārstāvim Igo Japiņam – par 25. Latvijas
riteņbraucēju Vienības brauciena organizēšanu, pulcējot lielāko dalībnieku skaitu kopš
valsts neatkarības atjaunošanas – 6000 velobraucēju;
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1.2. Par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā – Dainim
Kalnam – par XXIII Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku organizēšanu un
uzdrīkstēšanos, īstenojot svētku centrālo notikumu – Arvīda Žilinska operas “Zelta
zirgs” brīvdabas oriģināliestudējumu;
1.3. Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā – Indrai Ozoliņai – par mērķtiecīgu
darbu, nodrošinot tautas dejas tradīciju saglabāšanu, popularizēšanu un radošu
attīstību Siguldas novadā un Latvijā. Par ieguldījumu Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku kustībā, kā mākslinieciskajai virsvadītājai vadot XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertu “Līdz varavīksnei
tikt”;
1.4. Par ieguldījumu novada tūrisma nozares attīstībā – Dabas aizsardzības
pārvaldes ģenerāldirektorei Sandrai Bērziņai – par dabas tūrisma infrastruktūras
attīstīšanu Gaujas senlejā, izveidojot jaunu serpentīna ceļu un atjaunojot tūrisma takas
20 km garumā;
1.5. Par ieguldījumu labdarībā – projektam “Give More” (“Dosim Morei!”) – par
ziedojumu vākšanas akciju Mores pamatskolas labiekārtošanai un nepieciešamā
inventāra iegādei. Savākti vairāk nekā 16 000 euro, veikta galdniecības kabineta un
aktu zāles labiekārtošana, klases remonts un elektroinstalācijas renovācija;
1.6. Par ieguldījumu Siguldas novada attīstībā – Stereotaktiskās radioķirurģijas
centra “Sigulda” valdes loceklim Dēvijam Zīveram – par uzdrīkstēšanos – jaunākās
paaudzes centra onkoloģijas pacientu ārstēšanai izveidi, piesaistot investīcijas 5,6
miljonu euro apmērā. Centrā pieejamas jaunākās iekārtas specifisku, grūti pieejamu
audzēju ārstēšanai bez ķirurģiskas iejaukšanās;
1.7. Par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā - ZS “Pūpoli” Allažu pagastā
(īpašniece Irēna Ķilla) – par biškopības tradīciju saglabāšanu vairākās paaudzēs,
ieguldīto darbu kvalitatīvu medus produktu izgatavošanā un iesaistīšanos Allažu
sabiedriskajās aktivitātēs;
1.8. Par ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē – Fanijai Šitcai – par veselīga
dzīvesveida popularizēšanu un sporta aktivitāšu piedāvājuma paplašināšanu Siguldas
novadā. Līdzdarbojusies sporta kluba “Sigulda” izveidē, organizējusi 50 km izturības
pārgājienu un “Nūjošanas svētkus”, nodrošina sporta nodarbības iedzīvotājiem.
2. Atzinības rakstus un Pateicības pasniegt 2015.gada 18.novembrī – Siguldas novada Goda
dienā – Latvijas Republikas proklamēšanai veltītajā svinīgajā pasākumā.
16.§
Par Siguldas novada Domes Atzinības rakstu piešķiršanu Siguldas novada izglītības iestāžu
skolotājiem un audzēkņiem
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto, ievērojot
Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otrajā daļā noteikto, kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Domes
2012.gada 26.septembra nolikuma „Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumiem”
1.2.5.apakšpunktu, 6. un 8.punktu (prot.Nr.17,§4), Apbalvošanas komisijas 2015.gada 2.novembra
atzinumu (protokols Nr.1,§3), kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada 4.novembra atzinumu
(protokols Nr.15,§8), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirt Siguldas novada Domes Atzinības rakstu par ieguldījumu un sasniegumiem
izglītībā 32 Siguldas novada izglītības iestāžu skolotājiem un audzēkņiem saskaņā ar
pievienoto sarakstu (Pielikums).
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2. Siguldas novada Domes Atzinības rakstus piešķirt Latvijas Republikas Proklamēšanas
97.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 2015.gada 18.novembrī.

17.§
Par Siguldas novada pašvaldības Atzinības rakstu piešķiršanu Siguldas novada kultūras
darbiniekiem
Ziņo: Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāja I.Ārgale
Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto, ievērojot
Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otrajā daļā noteikto, kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Domes
2012.gada 26.septembra nolikuma „Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumiem”
1.2.4.apakšpunktu, 5. un 8.punktu (prot.Nr.17, §4), Apbalvošanas komisijas 2015.gada 2.novembra
atzinumu (protokols Nr.1,§4), kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada 4.novembra atzinumu
(protokols Nr.15,§7), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirt Siguldas novada pašvaldības Atzinības rakstu:
1.1.Dagnijai Liepiņai – par īpašiem sasniegumiem amatiermākslā, vadot senioru deju
kolektīvu "Sidrabdancis";
1.2.Zandai Pučei - par spilgtu un inovatīvu novada vēstures atspoguļojumu izstādē "Mūsu
mājas stāsti";
2. Siguldas novada pašvaldības Atzinības rakstus piešķirt Latvijas Republikas Proklamēšanas
97.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 2015.gada 18.novembrī.

18.§
Par Siguldas festivālu finansēšanas konkursa komisijas izveidi
Ziņo: Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāja I.Ārgale
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu un 15.panta 5. punktu, Siguldas novada
Domes 2014.gada 17.decembra nolikuma „Konkursa nolikums par finansējuma piešķiršanu festivālu
organizēšanai Siguldas novadā” 6.punktu, kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada
4.novembra atzinumu (protokols Nr.15,§2) un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2015.gada 4.novembra atzinumu (prot.Nr.15,§15), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis,
E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – 1 balss (G.Zvejnieks), Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas festivālu finansēšanas konkursa komisiju šādā sastāvā:
1. Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības un kultūras jautājumos Līga
Sausiņa – komisijas priekšsēdētāja;
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2. Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras pārvalde” vadītāja
Iveta Ārgale – komisijas priekšsēdētājas vietniece;
3. Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” direktors – Guntars Zvejnieks;
4. Siguldas novada Kultūras centra vadītāja p.i. – Dace Pleša;
5. Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes vadītāja vietniece – Zinaīda Mūrniece;
6. P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore – Laura Skrodele;
7. Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja –
Inga Zālīte.

19.§
Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritāšu un pieteikšanās
termiņa noteikšanu, kā arī konkursa vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāja I.Ārgale
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu un 15.panta 5. punktu, Siguldas novada
Domes 2015.gada 14.oktobra nolikuma „Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa
nolikums” (protokols Nr.16,§12) 7., 8., 9. un 21.punktu, kā arī Izglītības un kultūras komitejas
2015.gada 4.novembra atzinumu (protokols Nr.15,§1) un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2015.gada 4.novembra atzinumu (prot.Nr.15,§16), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis,
E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Par 2016.gada Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritātēm noteikt:
1.1. Siguldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un popularizēšanu,
veidojot jaunus kultūras produktus;
1.2. jaunradi, akcentējot Siguldas novada četru gadalaiku ainavisko vērtību, un kultūras
produktus, kas attīsta Siguldas kā četru gadalaiku kultūras galvaspilsētas koncepciju;
1.3. Siguldas novada iedzīvotāju iniciatīvas lokālo apkaimes lokālās identitātes un
kopienu aktivitātes veicināšanai, kas ir nozīmīgas saliedētas sabiedrības un Latvijas
simtgades norišu veidošanai Siguldas novadā.
2. Siguldas novada informatīvajā izdevumā „Siguldas Novada Ziņas” un informatīvajā
interneta vietnē www.sigulda.lv izsludināt pieteikšanos Siguldas novada kultūras projektu
finansēšanas konkursam, nosakot pieteikšanās termiņu līdz 2015.gada 20.decembrim.
3. Apstiprināt Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisiju
šādā sastāvā:
3.1. Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības un kultūras jautājumos
Līga Sausiņa – komisijas priekšsēdētāja;
3.2. Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras pārvalde”
vadītāja Iveta Ārgale – komisijas loceklis;
3.3. Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras pārvalde”
vadītājas vietniece Inga Krišāne – komisijas loceklis;
3.4. Siguldas novada Kultūras centra vadītāja p.i. – Dace Pleša;
3.5. Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes vadītāja vietniece – Zinaīda
Mūrniece;

20.§
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Par Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāja I.Ārgale
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Siguldas novada
Domes 2013.gada 13.jūnija saistošo noteikumu Nr.14 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”
12.punktu un Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada 4.novembra atzinumu (prot. Nr.15,§3),
Siguldas novada Domes 2015.gada 30.septembra lēmumu (Nr.15,§29), ar mērķi veicināt pašvaldības
kultūras politikas izstrādi un īstenošanu, kultūras aktivitāšu un kultūrvides attīstību Siguldas novadā,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis,
I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Kultūras konsultatīvo padomi šādā sastāvā:
1.1. Rihards Rasnacis – Siguldas Katoļu draudzes priesteris/ prāvests;
1.2. Ingūna Millere – Mores Tautas nama amatierteātra “Oga” režisore;
1.3. Anna Jurkāne – Turaidas muzejrezervāta direktore;
1.4. Kārlis Alviķis – mūziķis, mūzikas pedagogs;
1.5. Agita Zālīte – māksliniece, mākslas pedagoģe;
1.6. Zanda Puče – multimediju māksliniece, dažādu kultūras projektu realizētāja;
1.7. Ieva Vītola – kultūrvēsturniece, uzņēmuma “Vietu lietas” valdes priekšsēdētāja;
1.8. Oskars Briedis – fotomākslinieks, LKA kultūras maģistrantūras menedžmenta
students;
1.9. Līga Ādamsone – Siguldas novada Kultūras centra kora “Spārni” vadītāja, biedrības
“LiLī” pārstāve;
1.10. Andris Habermanis – literāts, dažādu nozaru kultūras projektu veidotājs;
1.11. Raits Tikums – mākslinieks, mākslas pedagogs;
1.12. Zane Oliņa – izglītības projektu vadītāja, daudzbērnu mamma;
1.13. Einārs Reiters – Radio 7 īpašnieks, radio dīdžejs;
1.14. Aelita Ziemele – Allažu pagasta deju kolektīvu “Ķimelītis” un “Ķimenīte” vadītāja;
1.15. Sabīne Birzniece – Jauniešu iniciatīvu centra “Mērķis” jaunatnes darbiniece.

21.§
Par SIA “Olimpiskais centrs “Sigulda””
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājs A.Vecvanags
2015.gada 17.septembra Siguldas novada Domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par dāvinājuma
pieņemšanu” (prot.Nr.17,5§), ar kuru tika nolemts pieņemt dāvinājumā biedrības “Latvijas Olimpiskā
komiteja” īpašumā esošās kapitālsabiedrības SIA “Olimpiskais centrs “Sigulda”” 19 kapitāla daļas
(38,78% no pamatkapitāla).
2015.gada 23.septembrī Siguldas novada pašvaldība nosūtīja vēstuli Inčukalna novada
pašvaldībai ar priekšlikumu izvērtēt Inčukalna novada pašvaldībai piederošās SIA “Olimpiskais centrs
“Sigulda”” 1 kapitāla daļas atsavināšanu Siguldas novada pašvaldībai.
2015. gada 8. oktobrī starp Siguldas novada Domi un biedrību “Latvijas Olimpiskā komiteja”
tika noslēgts dāvinājuma līgums par kapitālsabiedrības SIA “Olimpiskais centrs “Sigulda”” 19 kapitāla
daļu pieņemšanu dāvinājumā.
2015.gada 21.oktobrī Inčukalna novada Dome pieņēma lēmumu “Par SIA “Olimpiskais centrs
Sigulda” kapitāla daļām” (prot.Nr.17, 1§), ar kuru nolēma nodot bez atlīdzības Sigulda novada
pašvaldības īpašumā (dāvinājumā) SIA “Olimpiskais centrs “Sigulda”” 1 kapitāla daļu (2.04%).
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Saskaņā ar Komerclikuma 188.panta pirmo daļu, dalībniekam ir tiesības brīvi atsavināt sev
piederošo daļu, ja vien likumā vai statūtos nav noteikts citādi. Komerclikuma 188.panta otrā daļa
nosaka, ka daļas atsavināšana, tajā skaitā nodošanas, darījums slēdzams rakstveidā. Savukārt
Komerclikuma 188.panta ceturtā daļa nosaka, ka atsavināt drīkst tikai pilnībā apmaksātu daļu, ja
statūtos nav noteikts citādi.
Noslēdzot dāvinājuma līgumu ar Inčukalna novada Domi, Siguldas novada Dome kļūs par
100% SIA “Olimpiskais centrs “Sigulda”” kapitāla daļu īpašnieku.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Saskaņā ar Siguldas novada Attīstības
programmu 2011. – 2017.gadam sporta jomā ir izvirzīts stratēģiskais mērķis: dzīves telpa ar kvalitatīvu
sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes, publiskās telpas un vides infrastruktūru.
Šī stratēģiskā mērķa ietvaros sporta jomā ir izvirzīts uzdevums: attīstīt sporta, atpūtas un aktīva
dzīvesveida infrastruktūru un pakalpojumus, savukārt uzdevuma izpildīšanai noteikta rīcība slēpošanas (slaloma un distanču) trašu labiekārtošana un jaunu trašu izveides veicināšana.
Saskaņā ar Siguldas novada Domes attīstības plānošanas dokumentu “Sigulda – Latvijas
Olimpiskais ziemas sporta centrs. Attīstības koncepcija 2014. – 2020.gadam” vīzijas definējums
paredz Siguldā nodrošināt pilna servisa augstas kvalitātes pakalpojumus sporta jomā augstas klases
ziemas sporta veidu sportistiem. Koncepcijā teikts, ka misijas un vīzijas īstenošanai veicami
ieguldījumi sporta infrastruktūras attīstībā, tai skaitā SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” attīstībā, kura
apsaimniekoto pilsētas slēpošanas trasi izmanto kalnu slēpošanai, snovbordam un frīstailam. Saskaņā
ar koncepciju paredzētā turpmākā rīcība ir investīciju veikšana sabiedrības attīstībai un modernizācijai,
labiekārtojot slēpošanas trasi.
Saskaņā ar koncepcijā norādītajiem slēpošanas trases attīstības plāniem, nepieciešams
palielināt SIA “Olimpiskais centrs “Sigulda”” pamatkapitālu, lai veiktu uzlabojumus sniega ražošanas
tehniskajā aprīkojumā, tajā skaitā ūdenspiegādes un elektrības piegādes tehniskie risinājumi, iegādātos
sniega traktoru, jaunas pacēlāju karšu sistēmas izveidošanai, izveidotu nomas inventāra punktu, kā arī
veidotu snovparku.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 6. punktu,
Komerclikuma 188.pantu, 198. panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, 66. panta pirmās
daļas 9. punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2015.gada 4.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.15,§10), ar kuru veikti grozījumi SIA “Olimpiskais
centrs “Sigulda”” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu redakcijā, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – 1 balss (Ē.Čoders), Dome nolemj:
1. Pieņemt dāvinājumā Inčukalna novada Domei, reģ. Nr.90000068337, juridiskā adrese
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV 2141, piederošo SIA
„Olimpiskais centrs „Sigulda””, reģ.Nr. 40003411141, juridiskā adrese Peldu iela 1,
Sigulda, Siguldas novads, 1 kapitāla daļu.
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot dāvinājuma līgumu ar Inčukalna novada Domi.
3. Pilnvarot Siguldas novada Domes priekšsēdētāju U.Mitrevicu parakstīt kapitāla daļas
dāvinājuma līgumu ar Inčukalna novada Domi.
4. Pēc dāvinājuma līguma noslēgšanas ar Inčukalna novada Domi palielināt SIA „Olimpiskais
centrs „Sigulda”” pamatkapitālu par 249 990,29 EUR (divi simti četrdesmi deviņi tūkstoši
deviņi simti deviņdesmit euro un divdesmit deviņi centi), kā Siguldas novada Domes
naudas ieguldījumu, lai nodrošinātu Siguldas novada Domes attīstības plānošanas
dokumentā “Sigulda – Latvijas Olimpiskais ziemas sporta centrs. Attīstības koncepcija
2014. – 2020.gadam” plānoto Siguldas pilsētas slēpošanas trases infrastruktūras attīstību.
5. Apstiprināt SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
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6. SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” valdes loceklei L.Skrodelei iesniegt visus
nepieciešamos dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, lai veiktu
nepieciešamos grozījumus kapitālsabiedrības statūtos un grozītos statūtus iesniegt Siguldas
novada Domes Finanšu pārvaldē.
7. Izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības budžetā.
8. Mainīt sabiedrības nosaukumu no SIA “Olimpiskais centrs “Sigulda”” uz SIA “Siguldas
Pilsētas trase”.

22.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par
Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam”
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi iesniegto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu,
kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.novembra
atzinumu (prot.Nr.15,§11), ar kuru tika veikti grozījumi saistošo noteikumu pielikumos, atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis,
I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus „Grozījumi Siguldas novada
Domes 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2015.gadam””.
2. Trīs darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

23.§
Par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā
Ziņo: Izpilddirektore J.Zarandija
Izskatot Siguldas novada Domes Īpašumu, Būvniecības un Investīciju pārvaldes priekšlikumu
par nekustamā īpašuma Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas novadā, iegādi pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, Dome konstatē:
1.

2.

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 211 datiem, nekustamais īpašums ar adresi Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra Nr. 8015 003 0106, sastāv no vienas zemes vienības, platība 2877 m² un
divstāvu mūra ēkas ar piebūvi, ar kopējo platību 666,7 m².
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 211 datiem nekustamais īpašums ar adresi Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra Nr. 8015 003 0106, pieder KS "Geneba LV Investments", reģistrācijas
numurs 40003977627.
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Saskaņā ar KS "Geneba LV Investments", reģistrācijas numurs 40003977627, priekšlikumu
tiek piedāvāts Siguldas novada pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu ar adresi Rīgas
iela 1, Sigulda, Siguldas novads, par 250 000,00 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši euro).
Ar 30.09.2015. Finanšu komitejas atzinumu “Par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 1, Siguldā,
Siguldas novadā” tika nolemts pasūtīt nekustamā īpašuma ar adresi Rīgas iela 1, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra Nr. 8015 003 0106, novērtējumu. Saskaņā ar 2015. gada 7.
oktobra SIA “Invest-Cēsis” novērtējumu nekustamā īpašuma Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas
novads, tirgus vērtība sastāda 275 000,00 EUR (divi simti septiņdesmi pieci tūkstoši euro).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu viena no pašvaldības
funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība
maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana
ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar
vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.).
Nekustamais īpašums ir izmantojams Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Dienas
centra vajadzībām, kā arī citu pašvaldības funkciju realizācijai.
Nekustamais īpašums Rīgas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8015 003 0106,
ir labā tehniskā stāvoklī, tā uzturēšanas izmaksas 2014. gadā ir sastādījušas 27 078,00 EUR.
Nekustamais īpašums atrodas Siguldas pilsētas centrā, tādejādi ērti pieejams sabiedrībai.
Nekustamo īpašumu piedāvā iegādāties par pirkuma maksu 250 000,00 EUR, kas ir par
25,000,00 EUR zemāka nekā sertificēta vērtētāja noteiktā tirgus vērtība.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 3.
punkts nosaka, ka manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu.
KS "Geneba LV Investments", reģistrācijas numurs 40003977627, piedāvā iznomāt telpas
pašvaldības funkciju realizācijai, līdz Siguldas novada pašvaldība samaksās pirkuma maksas
daļu 150,000,00 EUR apmērā un nostiprinās īpašuma tiesības zemesgrāmatā. Pēc nomas
līguma nosacījumiem pašvaldībai ir jāsedz ar nekustamā īpašuma lietošanu saistīto
izdevumu izmaksas un jāveic telpu apdrošināšana.
Nekustamais īpašums apgrūtināts ar hipotēkām par labu hipotekārajiem kreditoriem
"SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB", reģistrācijas Nr.502032-9084, Zviedrija
un AB “SEB BANKA”, reģistrācijas numurs Lietuvā 112021238. Tāpat arī līdz 2017.
gadam zemesgrāmatā nostiprinātas AS "SEB BANKA" nomas tiesības. Līdz pirkuma
līguma noslēgšanai nepieciešams saņemt hipotekāro kreditoru, kā arī AS "SEB BANKA"
apliecinājumus par apgrūtinājumu dzēšanu. Tāpat nepieciešams saņemt arī apliecinājumu
no AS "SEB BANKA" par darījuma konta tiesisko statusu, uz kuru saskaņā ar pirkuma
līgumu paredzēts pārskatīti hipotekārajiem kreditoriem paredzēto pirkuma maksas daļu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 7. punktu, 21. panta otro daļu, Civillikuma 2002. un 2003. pantu,
2112. pantu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada
4.novembra atzinumu (prot.Nr.15,§18), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1.

2.

Atbalstīt nekustamā īpašuma ar adresi Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas novads,
kadastra Nr. 8015 003 0106, iegādi par 250,000,00 EUR (divi simti piecdesmit
tūkstoši euro) Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Dienas centra
vajadzībām un citu pašvaldības funkciju realizācijai.
Noteikt, ka pirkuma maksas daļa 150,000,00 EUR (viens simts divdesmit pieci
tūkstoši euro) tiek maksāta līdz 2015. gada 30. novembrim, savukārt atlikusī daļa
100,000,00 EUR (viens simts tūkstoši euro) līdz 2016. gada 1. jūlijam.
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Noslēgt nodomu līgumu ar KS "Geneba LV Investments", reģistrācijas numurs
40003977627, juridiskā adrese Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004, par nekustamā
īpašuma ar adresi Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr. 8015 003
0106, iegādi.
Pēc lēmuma konstatējošās daļas 9. punktā minēto apliecinājumu saņemšanas
noslēgt pirkuma līgumu ar KS "Geneba LV Investments", reģistrācijas numurs
40003977627, juridiskā adrese Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004, par nekustamā
īpašuma ar adresi Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr. 8015 003
0106, iegādi.
Noslēgt nomas līgumu ar KS "Geneba LV Investments", reģistrācijas numurs
40003977627, juridiskā adrese Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004, par nekustamā
īpašuma ar adresi Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr. 8015 003
0106, nomu, sākot ar 2015. gada 5. novembri.
Noteikt, ka nomnieks sedz ar nekustamā īpašuma Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra Nr. 8015 003 0106, lietošanu saistītos izdevumus un veic
nekustamā īpašuma apdrošināšanu. Noteikt, ka nomas līgums ir spēkā, līdz
nekustamais īpašums tiek nodots pircējam saskaņā ar pirkuma līguma
nosacījumiem.
Uzdot Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītājai I.Zālītei pieņemt
iznomājamās telpas, sastādot par to pieņemšanas-nodošanas aktu.
Apstiprināt nodomu līgumu ar KS "Geneba LV Investments".
Apstiprināt pirkuma līguma projektu KS "Geneba LV Investments".
Apstiprināt nomas līguma projektu KS "Geneba LV Investments".
2016. gada Siguldas novada Domes budžetā paredzēt naudas līdzekļus nekustamā
īpašuma iegādei 100,000,00 EUR apmērā.
Atcelt 14.10.2015. Siguldas novada Domes lēmumu “Par nodoma līguma slēgšanu”
(prot. Nr. 16, p.18)

24.§
Par telpu maiņu biedrībai „Cerību spārni”
Ziņo: Izpilddirektore J.Zarandija
Izskatījusi Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes priekšlikumu
par telpu Rīgas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai
“Cerību spārni”, Dome konstatē:
1. 22.06.2011. starp Siguldas novada Domi un biedrību “Cerību spārni”, reģ. Nr.40008078885,
juridiskā adrese Institūta iela 5A, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150, noslēgts
līgums, saskaņā ar kura 1.1. apakšpunktu biedrībai “Cerību spārni” nodotas bezatlīdzības
lietošanā telpas Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, 241,8 m2 platībā.
2. Saskaņā ar Siguldas novada Domes iepirkumu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšana bērniem ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem” un attiecīgi
29.14.2014. noslēgto līgumu, biedrība “Cerību spārni” sniedz sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus bērniem ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem.
3. 05.10.2015. ir izsludināta iepirkumu procedūra “Ēkas skolas ielā 3, Siguldā, telpu remonts
pirmsskolas izglītības darbības nodrošināšanai”, saskaņā ar kuru paredzēts noslēgt iepirkumu
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4.

5.

6.
7.

8.

līgumu un veikt telpu remontu ēkā Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, t.sk. biedrībai
“Cerību spārni” lietošanā nodotajās telpās.
Ar Siguldas novada Domes 2015.gada 14. oktobra lēmumu (prot.Nr.16, 18.§) „Par nodomu
līguma slēgšanu”, Siguldas novada Dome nolēma atbalstīt nekustamā īpašuma ar adresi Rīgas
iela 1, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr. 8015 003 0106, iegādi Siguldas novada
pašvaldības Sociālā dienesta Dienas centra vajadzībām un citu pašvaldības funkciju
realizācijai.
Patapinājuma līguma noslēgšana ar biedrību „Cerību spārni” ir kā viens no nepieciešamajiem
posmiem, nodrošinot šādus kopējos ieguvumus no nekustamā īpašuma iegādes ar adresi Rīgas
iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150: sociālo klientu apkalpošana vienā vietā, tajā skaitā
psihologa pakalpojumi; klientiem ērti pieejama vieta (Siguldas pilsētas centrs, bezmaksas
sabiedriskā transporta tuvums); iespēja efektīvākai biedrību, kas veic sociālās palīdzības
pakalpojumus Siguldas novada iedzīvotājiem, sadarbībai, tai skaitā iespēja klientiem
centralizēti apmeklēt biedrību organizētos pasākumus; kopīgs arhīvs - klientu lietas pieejamas
visiem iesaistītajiem speciālistiem (centralizēta datu aizsardzība); iespēja izmantot speciālu
pārrunu telpu: Sociālās komitejas vajadzībām, grupu darbam ar sociālajiem klientiem,
semināriem pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, klientiem.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā noteikta pašvaldības autonomā
funkcija - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās
daļas 41. punktā paredzētas atvasinātas publiskas personas tiesības savu mantu nodot
bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta Sabiedrisko labuma organizāciju reģistra datiem
biedrībai “Cerību spārni” 18.11.2005. uz nenoteiktu laiku ir piešķirts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punktu, kā arī Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 41. punktu, Civillikuma 1947. pantu, kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2015.gada
21.oktobra atzinumu (Prot.Nr.14,§1) un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2015.gada 4.novembra atzinumu (prot.Nr.15,§19), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – 1 balss (E.Viļķina), Dome nolemj:
1. Sākot ar 2015. gada 5. novembri noslēgt patapinājuma līgumu ar biedrību “Cerību spārni”,
reģistrācijas Nr.40008078885, juridiskā adrese - Institūta iela 5A, Peltes, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, LV-2150 un nodot patapinājumā nekustamā īpašuma ar adresi Rīgas iela 1,
Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr. 8015 003 0106, daļu:
1.1. lietošanā - ēkas 1.stāvā esošās telpas Nr. 7, 8, 9, 10, 11, ar kopējo platību 63,1 m²
(Pielikums Nr.1), ēkas 2.stāvā esošās telpas Nr.24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37,
39, 40, ar kopējo platību 181 m² (Pielikums Nr.2);
1.2. koplietošanā – ēkas 1.stāvā esošās telpas Nr. 4, 5, 22, ar kopējo platību 50,5 m²
(Pielikums Nr.1), ēkas 2.stāvā esošās telpas Nr. 30, 31, 32, 38 ar kopējo platību 108, 4 m²
(Pielikums Nr.2).
2. Noteikt patapinājuma līguma termiņu līdz 2017. gada 31. decembrim. Patapinājuma līguma
noslēgšanas mērķis - organizēt un nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu
Siguldas novada iedzīvotājiem ar invaliditāti.
3. Apstiprināt patapinājuma līgumu ar biedrību “Cerību spārni”.
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25.§
Par SIA “Siguldas Pilsētas trase” statūtu apstiprināšanu
Ziņo: SIA “Olimpiskais centrs “Sigulda”” valdes locekle L.Skrodele
Ņemot vērā izstrādātos SIA “Siguldas Pilsētas trase” statūtus un pamatojoties uz Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46. panta otro daļu, 66. panta pirmās
daļas 7. punktu, Ministru kabineta 04.08.2015. noteikumiem Nr. 454. “Noteikumi par publiskas
personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem”, 2015.gada 12.augusta Siguldas
novada Domes noteikumiem “Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumi”, kā arī saskaņā ar apvienotās
Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 4.novembra atzinumu (prot.Nr.15,§26),
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis,
I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Apstiprināt SIA “Siguldas Pilsētas trase” statūtus.
2. Valdes loceklei L. Skrodelei iesniegt SIA “Siguldas Pilsētas trase” statūtus Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.40
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2015.gada 25.novembrī plkst.16.00
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa
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