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Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.
Par privātās kapitālsabiedrības SIA „Nurmižu muiža” dibināšanu.
Par izmaiņām Siltumapgādes jautājumu komisijas sastāvā.
Par Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centra nolikuma
apstiprināšanu.
5. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses vai nosaukuma
piešķiršanu un maiņu.
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
7. Par zemes iznomāšanu.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
9. Par atbalstu Čiatūras pašvaldībai un Gruzijai.
10. Par domes priekšsēdētāja T.Puķīša atvaļinājumu

1.§
Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.
dome nolemj:
1 gadījumā piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu.

2.§
Par privātās kapitālsabiedrības SIA „Nurmižu muiža” dibināšanu.
dome nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz papildus dokumentu saņemšanai.

3.§
Par izmaiņām Siltumapgādes jautājumu komisijas sastāvā.

dome nolemj:
1. Izslēgt Dzintaru Bernhardu no Siltumapgādes jautājumu komisijas sastāva.
2. Par Siltumapgādes jautājumu komisijas locekli ievēlēt Būvvaldes vadītāju
Rudīti Beti.
4.§
Par Siguldas novada pašvaldības
Pakalpojumu centra nolikuma apstiprināšanu.
dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centra nolikuma projektu.

5.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un
adreses vai nosaukuma piešķiršanu un maiņu.
1. dome nolemj:
1. Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu “Gaiļi-2”, Siguldas pagastā.
2. No nekustamā īpašuma “Gaiļi-2” atdalītajai otrajai zemes vienībai
piešķirt nosaukumu “Lejas Gaiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
Rīgas rajons.
3. Nekustamā īpašuma “Gaiļi-2” 1.zemes vienībai mainīt nosaukumu uz
“Mežagaiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.

2. dome nolemj:
1. Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu “Graudi”, Mores pagastā.
2. No nekustamā īpašuma “Graudi” atdalītajai zemes vienībai piešķirt
adresi “Dzirnaviņas”, Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.

6.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
dome nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma „Saltavoti-2” pirmajai un trešajai zemes vienībai
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

7.§
Par zemes iznomāšanu
dome nolemj:

2 gadījumos slēgt zemes nomas līgumu.

8.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Ceplīši”, Mores
pagastā sadalīšanai.
2. No nekustamā īpašuma “Ceplīši” atdalītajai zemes vienībai “2” piešķirt
nosaukumu “Jaunceplīši”, Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons.

9.§
Par atbalstu Čiatūras pašvaldībai un Gruzijai.
dome nolemj:
1. Nosodīt militāra spēka pielietošanu situācijas atrisināšanai Gruzijā,
izteikt atbalstu un gatavību sniegt palīdzību Čiatūras pašvaldībai un
iedzīvotājiem.
2. Pārskaitīt Čiatūras pašvaldībai kompensāciju par Siguldas novada
delegācijas evakuāciju no Gruzijas 12 000, - USD apmērā

11.§
Par domes priekšsēdētāja T.Puķīša atvaļinājumu
dome nolemj:
Piešķirt Siguldas novada domes priekšsēdētājam T.Puķītim kārtējo atvaļinājumu.

