Novada domes sēdes protokols
2008.gada 4.jūnijā

Siguldā

Nr.11

1. Par SIA „TELE TOTO” totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu
Raiņa ielā 1, Siguldā.
2. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
3. Par saistošo noteikumu „Par sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas
novadā” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas
novadā” apstiprināšanu.
5. Par katlu telpas izslēgšanu no Koncesijas resursiem.
6. Par ieroču un munīcijas tirdzniecību.
7. Par restorāna – picērijas ierīkošanu.
8. Par būvprojekta Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, izstrādes
noteikumiem.
9. Par zemes ierīcības projektu izstrādi.
10. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses vai nosaukuma
piešķiršanu.
11. Par zemes iznomāšanu.
12. Par uzmērītās platības apstiprināšanu.
13. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
14. Par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā.

1.§
Par SIA “TELE TOTO” totalizatora vai derību likmju
pieņemšanas vietu Raiņa ielā 1, Siguldā
Dome nolemj:
1. Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tele Toto” izsniegt atļauju
totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Raiņa ielā 1,
Siguldā.
2. Nepieļaut nepilngadīgo piedalīšanos totalizatora vai derību likmju likšanā.
3. Uzlikt par pienākumu nodrošināt videonovērošanu totalizatora vai derību
likmju pieņemšanas vietā.

2.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
Dome nolemj:
6 gadījumos atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu.
3.§
Par saistošo noteikumu
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu
Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada domes saistošo noteikumu Nr.8 projektu „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.
2. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēkā neesošiem 20.04.2005. saistošos
noteikumus Nr.2 „Par sociālo palīdzību Siguldas novadā”” (prot.Nr.9, §21).
3. Saistošos noteikumus nosūtīt reģistrēšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijai.

4.§
Par saistošo noteikumu
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu
Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada domes saistošo noteikumu Nr.9 projektu „Par
materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.
2. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēkā neesošiem 21.12.2005.
saistošos noteikumus Nr.19 „Par pašvaldības pabalsta piešķiršanu
jaundzimušajiem” (prot.Nr.26, §14).
3. Saistošos noteikumus nosūtīt reģistrēšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijai.

5.§
Par katlu telpas izslēgšanu no Koncesijas resursiem
Dome nolemj:
Piekrist katlu telpu, adrese - „Laurenči 3”, Siguldas pilsēta, Rīgas rajons, izslēgšanai
no Koncesijas resursu sastāva.

6.§
Par ieroču un munīcijas tirdzniecību.
Dome nolemj:

Piekrist tam, ka SIA „GARDS” veikalā, kurš atrodas tirdzniecības centrā „Šokolāde”,
Siguldā, Strēlnieku ielā 2 nodarbojas ar mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to
munīcijas, sastāvdaļu un palīgierīču, kā arī auksto ieroču realizāciju.

7.§
Par restorāna - picērijas ierīkošanu
Dome nolemj:
1. Piekrist tam, ka SIA „LUDE” Siguldā, Leona Paegles ielā 4, uzsāk
restorāna „Arte Piacere” darbību.
2. Reklāmas izkārtnes un to izvietojumu jāsaskaņo Siguldas novada
Būvvaldē.
3. Noteikt restorāna „Arte Piacere” darba laiku no 9ºº līdz 22ºº.

8.§
Par būvprojekta Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā,
izstrādes noteikumiem
Dome nolemj:
Apstiprināt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu tirdzniecības galerijas projektēšanai
Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, Rīgas rajonā.
9.§
Par zemes ierīcības projektu izstrādi
Dome nolemj:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Matiņi”, Siguldas
pagastā, trešās zemes vienības sadalīšanai.
10. §
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un
adreses vai nosaukuma piešķiršanu.
1. dome nolemj:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Lauku iela 11, Siguldā,
sadalīšanai.

2. dome nolemj:

Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu “Ilgas”, Mores pagastā, kadastra numurs 4266
002 0025.

3. dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un
dvīņu māju apbūves kvartālam Siguldā, Dārza ielā 41A, Dārza ielā
41B, Krišjāņa Barona ielā 2A, Nurmižu ielā 29, Nurmižu ielā 29A un
Nurmižu ielā 31.
2. Izveidot jaunu ielu nosaukumus Siguldas pilsētā: Brūkleņu iela,
Dzērveņu iela.

11.§
Par zemes iznomāšanu
Dome nolemj:
Slēgt zemes nomas līgumus ar 2 personām.

12.§
Par uzmērītās platības apstiprināšanu.
Dome nolemj:
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Alpi”, Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons,
uzmērīto platību.

13.§
Par ceļa servitūta nodibināšanu
Dome nolemj:
Piekrist ceļa servitūta nodibināšanai kalpojošā nekustamā īpašumā, kura adrese ir –
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons, par labu valdošajam
nekustamajam īpašumam, kura adrese ir Lauktehnikas iela 1, Sigulda, Siguldas
novads, Rīgas rajons.

14.§
Par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā.
Dome nolemj:

Iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par lietas ierosināšanu par Ministru kabineta
2007.gada 4.septembra noteikumu Nr.596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību
administratīvi teritoriālo iedalījumu” Pielikuma II sadaļas 77.punkta vai tā vārdu
atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām (aktiem).

