Novada domes sēdes protokols
2008.gada 21.maijā

Siguldā

Nr.10

1. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
2. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Siguldas novada
pašvaldības budžetu 2008.gadam”.
3. Par ielu un ceļu fonda izlietošanas programmu 2008.gadam.
4. Par līdzekļu piešķiršanu no budžetā neparedzētiem gadījumiem
paredzētajiem līdzekļiem.
5. Par restorāna ierīkošanu.
6. Par projekta „Go Cycling Through Vidzeme and Southern Estonia”
finansējumu.
7. Par projekta „Siguldas vēsturiskā centra restaurācija un rekonstrukcija”
finansējumu.
8. Par nolikuma „Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas
balvu apmēru” apstiprināšanu.
9. Par valsts dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas pārņemšanu Siguldas
novada pašvaldības īpašumā.
10. Par īres līguma noslēgšanu.
11. Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
12. Par būvniecības ieceri Aveņu ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
13. Par adreses piešķiršanu.
14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
15. Par zemes iznomāšanu.
16. Par zemes iznomāšanu SIA „Kūrnams”.
17. Par kompensācijas zemju saraksta precizēšanu.
18. Par uzmērītās platības apstiprināšanu.
19. Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.
20. Par sociālo pakalpojumu apmaksu.
21. Par amata nosaukuma maiņu.
22. Par Siguldas novada domes 2007.gada 5.septembra lēmuma grozīšanu
(prot.Nr.18, 1.§ 5.p.).

1.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
dome nolemj:

6 gadījumos atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu.
2.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos
„Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam”
dome nolemj:
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu „Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par
Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008. gadam” projektu.

3.§
Par ielu un ceļu fonda izlietošanas programmu 2008.gadam.
dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes ielu un ceļu fonda izlietošanas programmu
2008.gadam.

4.§
Par līdzekļu piešķiršanu no budžetā neparedzētiem gadījumiem
paredzētajiem līdzekļiem.
dome nolemj:
5 gadījumos piešķirt līdzekļus no budžetā neparedzētiem gadījumiem paredzētajiem
līdzekļiem.

5.§
Par restorāna ierīkošanu.
1. dome nolemj:
Piekrist tam, ka SIA „EVELE” Siguldā, Raiņa ielā 1, ierīko restorānu.

2. Izskatījusi SIA „LUDE” iesniegumu, dome nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz papildus informācijas noskaidrošanai.
6.§
Par projekta „Go Cycling Through Vidzeme
and Southern Estonia” finansējumu.
dome nolemj:

Atbalstīt piedalīšanos projektu konkursā ar projektu "Go Cycling Through Vidzeme
and Southern Estonia" kā projekta partnerim.
7.§
Par projekta „Siguldas vēsturiskā centra restaurācija un
rekonstrukcija” finansējumu.
dome nolemj:
Atbalstīt piedalīšanos Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Eiropas kultūras mantojuma
saglabāšana” atklātajā projektu konkursā ar projektu „Siguldas vēsturiskā centra
restaurācija un rekonstrukcija”.

8.§
Par nolikuma „Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā
un naudas balvu apmēru” apstiprināšanu
dome nolemj:
Apstiprināt nolikumu „Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru”.

9.§
Par valsts dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas
pārņemšanu Siguldas novada pašvaldības īpašumā.
dome nolemj:
Pārņemt valsts dzīvojamās mājas Mednieku ielā 8, Siguldā, neprivatizēto daļu
Siguldas novada pašvaldības īpašumā.
10.§
Par īres līguma noslēgšanu
dome nolemj:
Noslēgt īres līgumu ar 1 personu.

11.§
Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
dome nolemj:
Anulēt ziņas par 4 personu deklarēto dzīvesvietu.

12.§
Par būvniecības ieceri Aveņu ielā 7,
Siguldā, Siguldas novadā
dome nolemj:
Akceptēt dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas Aveņu ielā 7, Siguldā, Siguldas
novadā, Rīgas rajonā būvniecības ieceri.

13.§
Par adreses piešķiršanu.
dome nolemj:
1. Piešķirt adresi Vidzemes šoseja 30, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas
rajons.
2. Piešķirt adresi Vidzemes šoseja 30A, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas
rajons.
3. Piešķirt adresi Lauku iela 14A, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.
4. Piešķirt adresi Mālpils iela 3A, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.
5. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai piešķirt
nosaukumu Rūdolfa Blaumaņa iela, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas
rajons.
6. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai piešķirt
nosaukumu Saules iela, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.
7. Piešķirt adresi Pulkveža Brieža iela 88, Sigulda, Siguldas novads,
Rīgas rajons.
8. Piešķirt adresi Pulkveža Brieža iela 88A, Sigulda, Siguldas novads,
Rīgas rajons.

14.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere

1. dome nolemj:
Precizēt nekustamam īpašumam „Kalnabeites -11”, Siguldas pagastā (kadastra
numurs 8094 003 0064) nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.

2. dome nolemj:
Mainīt nomas objektam ar kadastra apzīmējumu 4266 004 0107 8002, nekustamā
lietošanas mērķi no pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) uz zeme,
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

15.§
Par zemes iznomāšanu.
dome nolemj:
Iznomāt nekustamā īpašuma „Kalnabeites-11”, Siguldas pagastā daļu 0,24 ha platībā.

16.§
Par zemes iznomāšanu SIA „Kūrnams”.
dome nolemj:
Iznomāt daļu no zemesgabala Leona Paegles ielā 21, Siguldā, publiskās atrakcijas
„Panorāmas rats” nodrošināšanai.

17.§
Par kompensācijas zemju saraksta precizēšanu.
dome nolemj:
Papildināt Siguldas pilsētas kompensācijas zemju sarakstu.
18.§
Par uzmērītās platības apstiprināšanu
dome nolemj:
Apstiprināt zemes vienības Siguldā, Dārza iela 45B uzmērīto platību.

19.§
Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.
dome nolemj:
Piešķirt sociālās palīdzības pabalstus par kopējo summu Ls 298,-.
20.§
___________________Par sociālo pakalpojumu apmaksu____________________
dome nolemj:
Apmaksāt personas uzturēšanās izdevumus biedrībā.
21.§
Par amata nosaukuma maiņu.

dome nolemj:
Izdarīt izmaiņas Siguldas novada domes personāla sarakstā 2008.gadam.
22.§
Par Siguldas novada domes
2007.gada 5.septembra lēmuma grozīšanu (prot.Nr.18, 1.§ 5.p.).
dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2007.gada 5.septembra lēmumā “Par
atteikumu no pirmpirkuma tiesībām” (prot.Nr.18, §1, p.5), papildinot lēmumu ar
punktu 2.

