2016.gada 21.septembrī

Siguldā

Nr.15

Siguldas novada Domes
ārkārtas sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Līga Sausiņa, Jānis Zilvers, Māris Malcenieks, Jānis Strautmanis,
Dainis Dukurs, Ināra Paegle, Ņina Balode, Eva Viļķina, Guntars Zvejnieks
Nepiedalās: Indra Ozoliņa, Ēriks Čoders, Jānis Lazdāns, Ilmārs Lipskis, Mārtiņš Zīverts – darba
noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Jeļena Zarandija, Juridiskās
pārvaldes juriste Tatjana Krūmiņa, Juridiskās pārvaldes juriste Inese Zaļā, Finanšu pārvaldes vadītāja
Dace Matuseviča, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja
Rudīte Bete, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Personāla nodaļas vadītāja Kristīne
Simanoviča, Personāla nodaļas personāla speciāliste Liene Ozola - Ozoliņa, Sabiedrisko attiecību
pārvaldes vadītāja Diāna Vītola, Telpiskās attīstības plānotāja Zane Gatere, Teritorijas plānotājs
Roberts Lipsbergs, datortīklu speciālists Dzintars Strods
Piedalās: P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Skrodele, Pašvaldības īpašumu
atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčš, SIA “Siguldas Pilsētas trase”
valdes locekle Elīna Sofija Kalēja
Protokolē: Domes sekretāre Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.15.45
Sēde atklāta plkst.17.15
Darba kārtība:
1. Par atsevišķi augošu, pašvaldībai piederošu ošu izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1.§
Par atsevišķi augošu, pašvaldībai piederošu ošu izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2016.gada 15.septembra sēdes lēmumu “Par atsevišķi augošu pašvaldībai piederošu koku ciršanas
tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.11, §1) un Siguldas novada Domes 2016.gada
18.maija lēmumu „Par atsevišķi augošu pašvaldībai piederošu koku ciršanas tiesību nodošanu
atsavināšanai” (prot. Nr. 7, §7), Dome konstatē:

1. 2016.gada 16.jūnijā Siguldas novada pašvaldības mājas lapā tika publicēts aicinājums
pieteikties ieinteresētos speciālistus, dendrologus – ekspertus, lai veiktu pilsētas bīstamo
koku apsekošanu. 2016.gada 27.jūnijā tika veikta augošu koku apsekošana, kurā piedalījās
neatkarīgi eksperti, sabiedrības pārstāvji un Siguldas novada Domes pārstāvji. Apsekošanas
rezultātā Siguldas pilsētā izvērtēti 331 koki no tiem 213 kokiem konstatēti būtiski bojājumi.
2. Sertificēts meža inventarizācijas veicējs un augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs
(sertifikāta Nr.313 M) Oskars Suveizda 2016.gada 11.jūlijā ir sniedzis atzinumu par
Siguldas pilsētā 213 apsekoto koku stāvokli un secinājis, ka tie kvalificējami kā bīstami un
rekomendē veikt to nozāģēšanu.
3. SIA “AB Timber”, reģ. Nr. 40003449898, juridiskā adrese Zemitāna laukums 10-4, Rīga,
LV-1006, veica novērtējumu, saskaņā ar sertificēta koksnes (koku) kvalitātes noteicēja un
kvantitātes uzmērītāja (sertifikāta Nr.313) Oskara Suveizda vērtējumu kustamās mantas
vērtība ir 824,15 EUR (astoņi simti divdesmit četri euro un 15 centi). Kustamās mantas
novērtēšanas izdevumi sastāda 268,00 EUR (divi simti sešdesmit astoņi euro).
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 2016.gada 21.septembra atzinumu
(prot. Nr.14, §3), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ņ.Balode,
D.Dukurs, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2016.gada 18.maija lēmumā „Par atsevišķi
augošu pašvaldībai piederošu koku ciršanas tiesību nodošanu atsavināšanai” (prot. Nr.7, §7)
un aizstāt lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētos pielikumus Nr.1, Nr.2 , Nr.3 un Nr.4. ar
šim lēmumam pievienotajiem pielikumiem Nr. 1, Nr.2 , Nr.3 un Nr.4.
2. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2016.gada 8.jūnija lēmumā „Par atsevišķi augošu
pašvaldībai piederošu ošu izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.8, §13) un aizstāt
lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētos atsevišķi augošu – bīstamu, pašvaldībai piederošu
ošu ciršanas tiesību izsoles noteikumus ar šī lēmuma pielikumā pievienotajiem izsoles
noteikumiem.
3. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
un veikt izsoles procedūru.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.20
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa
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