2018.gada 26.aprīlī

Siguldā

Nr.7

Siguldas novada pašvaldības domes ĀRKĀRTAS
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Līga Sausiņa, Rūdolfs Kalvāns, Dainis Dukurs, Jānis
Strautmanis, Ivo Alksnis, Ņina Balode, Elīna Gruzniņa, Eva Viļķina, Inese Zagorska, Reinis
Ādamsons, Mārtiņš Zīverts.
Nepiedalās: Jānis Zilvers (veselības stāvokļa dēļ), Indra Ozoliņa (ārpus Latvijas), Katrīna Leitāne
(darba noslogojuma dēļ).
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J.Zarandija, Finanšu pārvaldes
vadītāja D.Matuseviča, Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa, Juridiskās pārvaldes juriste
M.Zeltiņa, Iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore L.Līne, sabiedrisko attiecību speciāliste
S.Brikmane, vecākais datortīklu administrators Dz.Strads
Pieaicinātās personas: SIA „Siguldas slimnīca” valdes loceklis V.Siļķe, SIA „SALTAVOTS”
valdes loceklis G.Dambenieks, P/A ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Protokolē: domes sekretāre Anna Kalniņa.
Sēde sasaukta plkst.9.00.
Sēde atklāta plkst.9.10.
Darba kārtība:
1. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras ,,Siguldas Attīstības aģentūra” 2017.gada
pārskata apstiprināšanu.
2. Par Siguldas novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
3. Par Siguldas novada pašvaldības 2017.gada Konsolidētā gada pārskata
apstiprināšanu.
4. Par SIA ,,SALTAVOTS” projekta ,,Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas
notekūdeņu aglomerācijā, V kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/001 realizācijas atbalstu.
5. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumā
(prot. Nr.3, 30.§) un 2018.gada 1.marta deleģēšanas līgumā ar SIA ,,Siguldas
slimnīca”.
6. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.11 ,,Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.
7. Par nekustamā īpašuma ,,Brūzis” iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

8. Par ielu tirdzniecības vietas iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja” 1.stāva iznomāšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja” 2.stāva iznomāšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma ,,Radoša darbnīca” iznomāšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma ,,Rezidence” iznomāšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
13. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu.

1.§
Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras ,,Siguldas Attīstības aģentūra” 2017.gada
pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Debatēs izsakās R.Ādamsons.
Izskatījusi sagatavoto Siguldas novada pašvaldības aģentūras ,,Siguldas Attīstības aģentūra”
2017.gada pārskatu (uz 28.02.2017), un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15. oktobra noteikumiem Nr.1115 ,,Gada
pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7,
1.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, D.Dukurs, J.Strautmanis,
Ņ.Balode, E.Gruzniņa, E.Viļķina, I.Alksnis, I.Zagorska, M.Zīverts), pret – 1 balss (R.Ādamsons),
atturas− nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības aģentūras ,,Siguldas Attīstības aģentūra” 2017.gada
pārskatu (pielikumā).
2.§
Par Siguldas novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Debatēs izsakās R.Ādamsons.
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes sagatavoto Siguldas novada
pašvaldības 2017.gada pārskatu, un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15. oktobra noteikumiem Nr.1115 ,,Gada pārskata
sagatavošanas kārtība”, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7, 2.§),
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, D.Dukurs, J.Strautmanis,
Ņ.Balode, E.Gruzniņa, E.Viļķina, I.Alksnis, M.Zīverts), pret – 2 balsis (I.Zagorska, R.Ādamsons),
atturas− nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības 2017.gada pārskatu (pielikumā).
3.§
Par Siguldas novada pašvaldības 2017.gada Konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes sagatavoto Siguldas novada
pašvaldības 2017.gada Konsolidēto gada pārskatu, un pamatojoties uz likuma ,,Par budžetu un
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finanšu vadību” 30.panta trešo daļu, likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2013.gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115 ,,Gada pārskata sagatavošanas
kārtība”, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7, 3.§), atklāti balsojot, ar
10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Gruzniņa,
E.Viļķina, I.Alksnis, M.Zīverts), pret – 2 balsis (I.Zagorska, R.Ādamsons), atturas− nav, dome
nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības 2017.gada Konsolidēto gada pārskatu (pielikumā).
4.§
Par SIA ,,SALTAVOTS” projekta ,,Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas
notekūdeņu aglomerācijā, V kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/001 realizācijas atbalstu
Ziņo: SIA ,,SALTAVOTS” valdes loceklis G.Dambenieks
Siguldas novada pašvaldība 2018.gada 12.aprīlī ir saņēmusi SIA ,,SALTAVOTS”,
reģistrācijas Nr. 40103055793, valdes locekļa Guntara Dambenieka iesniegumu Nr. 1-4/31e ar
lūgumu sniegt galvojumu SIA ,,SALTAVOTS” aizņēmumam Valsts kasē 249 000 euro (divi simti
četrdesmit deviņi tūkstoši euro) apmērā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā
ūdenssaimniecības projekta ,,Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu
aglomerācijā, V kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/001 līdzfinansējuma nodrošināšanai. Aizņēmuma atmaksas
termiņš – 10 gadi, ar plānoto aizņēmuma atmaksas uzsākšanas termiņu 2019.gada jūnijs. Plānotais
aizņēmuma saņemšanas termiņš – 2018. gada jūlijs.
Lai Siguldas notekūdeņu aglomerācijā nodrošinātu Eiropas Padomes direktīvas 91/271/EEK
„Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu” prasības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija 2015. gada septembrī uzaicināja SIA ,,SALTAVOTS” piedalīties potenciālo projektu
atlases kārtā. Siguldas novada pašvaldības dome 2015. gada 4. novembrī (prot.Nr.18, 12.§)
pieņēma lēmumu atbalstīt potenciālā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas
novada Siguldas pilsētā, V kārta” realizāciju, paredzot Siguldas novada pašvaldības galvojumu ar
indikatīvu summu 325 237 euro (trīs simti divdesmit pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi
euro) SIA „SALTAVOTS” aizņēmumam Valsts kasē projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, V kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanai.
Lai SIA „SALTAVOTS” varētu iesniegt projekta iesniegumu specifiskā atlases mērķa 5.3.1.
„Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanās iespējas” pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā, Siguldas novada pašvaldības
dome 2016. gada 12.oktobrī pieņēma lēmumu (prot. Nr. 16, 26.§) atbalstīt SIA „SALTAVOTS”
piedalīšanos projektā
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu
aglomerācijā, V kārta”, paredzot Siguldas novada pašvaldības galvojumu 375 000 euro (trīs simti
septiņdesmit pieci tūkstoši euro) SIA „SALTAVOTS” aizņēmumam Valsts kasē projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”
līdzfinansējuma nodrošināšanai 2017.gadā, galvojuma summu precizējot pēc projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, V kārta”
apstiprināšanas un līguma noslēgšanas starp SIA „SALTAVOTS” un Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru.
SIA „SALTAVOTS” 2017.gada 27.martā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēdzis
līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/I/001, īstenošanu. Līguma kopējie izdevumi
1 522 439,26 euro (viens miljons pieci simti divdesmit divi tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi
euro un 26 centi), no tiem attiecināmie izdevumi 1 258 214,26 euro (viens miljons divi simti
piecdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrpadsmit euro un 26 centi). SIA „SALTAVOTS”
finansējums 277 425,26 euro (divi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti divdesmit pieci
euro un 26 centi), Kohēzijas fonda finansējums, nepārsniedzot 980 789 euro (deviņi simti
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astoņdesmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi euro) ar nosacījumu, ka Kohēzijas fonda
avansa un starpposmu maksājumu summa Kohēzijas fonda līdzfinansējumam nedrīkst pārsniegt
90% no projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V
kārta”, Nr.5.3.1.0/I/001, piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma. Noslēguma maksājums 10%
apmērā tiek veikts pēc projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanas.
Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V
kārta” Nr.5.3.1.0/I/001, rezultatīvie rādītāji: 210 (divi simti desmit) iedzīvotājiem Siguldas
notekūdeņu aglomerācijā nodrošināts centralizēto sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanas faktiskais
pieslēgums.
Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V
kārta”, Nr. 5.3.1.0/I/001, īstenošanas ilgums − 57 mēneši.
Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V
kārta”, Nr. 5.3.1.0/I/001, īstenošanas mērķis: attīstīt centralizētās kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti, uzlabojot to pieejamību un mazinot vidē novadīto piesārņojumu no
mājsaimniecību decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.
Projekta ietvaros:
1) ir izstrādāts būvprojekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada
Siguldas pilsētā, V kārta” un tiek veikta autoruzraudzība;
2) ir uzsākta jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kanalizācijas tīkli ar kopējo
garumu 5,1 km tiks izbūvēti Eduarda Veidenbauma, Kaijas, Mālkalnu ielās. Kalmju,
Meldru, Doņu, Strēlnieku, Atbrīvotāju, Krišjāņa Barona, Pulkveža Brieža, Allažu ielu
posmos;
3) jāizbūvē divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Vienas kanalizācijas sūkņu stacijas
būvniecība jau ir pabeigta;
4) jāveic vienas esošās kanalizācijas sūkņu stacijas tehnoloģiskā aprīkojuma pārbūve.
Siguldas novada pašvaldība 2017. gada 6. novembrī saņēma SIA „SALTAVOTS” valdes
locekļa Guntara Dambenieka iesniegumu Nr. 1-4/165 ar lūgumu indikatīvo galvojuma summu 375
000 euro (trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši euro) SIA „SALTAVOTS” aizņēmumam Valsts
kasē projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V
kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/001 līdzfinansējumu nodrošināt 2018.gadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, konstatējams, ka aizņēmuma Valsts kasē summa projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”,
Nr.5.3.1.0/16/I/001, īstenošanai ir nepieciešama mazāka par Siguldas novada pašvaldības domes
2015. gada 4. novembra (prot.Nr.18, 12.§) lēmumā paredzēto indikatīvo galvojuma summu un
2016. gada 12. oktobra (prot. Nr. 16, 26.§) lēmumā atbalstīto summu, kuru bija paredzēts precizēt
pēc projekta apstiprināšanas un līguma noslēgšanas starp SIA ,,SALTAVOTS” un Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru.
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, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem: 2015.gada 4.novembra lēmumu (prot.Nr.18, 12.§) „Par pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA ,,SALTAVOTS” potenciālā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas
novada Siguldas pilsētā, V kārta”, īstenošanas līdzfinansējuma galvojuma nodrošināšanu”,
2016.gada 12.oktobra lēmumu (prot.Nr.16, 26.§) „Par SIA ,,SALTAVOTS” projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta” realizācijas
atbalstu”, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7, 4.§), atklāti balsojot,
ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode,
E.Gruzniņa, E.Viļķina, I.Alksnis, M.Zīverts, I.Zagorska, R.Ādamsons), pret – nav, atturas− nav,
dome nolemj:
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1. sniegt galvojumu 249 000 euro (divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši euro)
SIA „SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr. 40103055793, aizņēmumam Valsts kasē projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta,”
Nr.5.3.1.0/16/I/001, līdzfinansējuma nodrošināšanai, ar Valsts kases noteikto aizņēmumu
gada procentu likmi un aizņēmuma atmaksas termiņu 10 gadi;
2. noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu sākot ar 2019.gada jūniju;
3. aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem;
4. Finanšu pārvaldei iekļaut galvojumu 249 000 euro (divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši
euro) apmērā prognozējamo saistību un budžeta aprēķinos.

5.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumā (prot.
Nr.3, 30.§) un 2018.gada 1.marta deleģēšanas līgumā ar SIA ,,Siguldas slimnīca”
Ziņo: SIA ,,Siguldas slimnīca” valdes loceklis V.Siļķe
Debatēs piedalās R.Ādamsons.
Siguldas novada pašvaldības dome 2018.gada 22.februārī pieņēma lēmumu (prot.Nr.3, 30.§)
,,Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA ,,Siguldas slimnīca”, uz kura pamata 2018.gada 1.martā
tika noslēgts deleģēšanas līgums Nr.2018/376, turpmāk – deleģēšanas līgums.
Deleģēšanas līguma ietvaros SIA ,,Siguldas slimnīca” ir apņēmusies veikt no likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās Pašvaldības autonomās funkcijas (veselības
aprūpes pieejamības nodrošināšana) izrietošu uzdevumu, turpmāk – Uzdevums: laika posmā
2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 31.decembrim nodrošināt visiem Siguldas novadā deklarētajiem
iedzīvotājiem bezmaksas veselības aprūpes pakalpojumu − pediatra pieejamību ārpus ģimenes ārstu
prakses darba laika 16 (sešpadsmit) stundas darba dienās un 24 (divdesmit) stundas brīvdienās vai
svētku dienā, turpmāk – Pakalpojums.
Siguldas novada pašvaldība 2018.gada 21.aprīlī ir saņēmusi SIA ,,Siguldas slimnīca” valdes
locekļa Valda Siļķes iesniegumu Nr.1-6/95 ,,Par pediatru – neonatologu darbu”, kurā ir veikta datu
analīze par Pakalpojuma pieprasījumu deleģēšanas līgumā norādītajos laikos, kas uz šā gada
20.aprīli ir 137 bērni, iemesliem, kāpēc iedzīvotāji ir vērsušies pēc Pakalpojuma, skaidrojot, ka tie
pārsvarā ir bijuši pacienti ar augšējo elpošanas ceļu vīrusu infekciju, akūtu urīnceļu iekaisumu,
gremošanas traucējumiem, gastroenterītu un vidusauss iekaisumu. Pakalpojumu sniegšanas
rezultātā uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu Rīgā stacionēšanai šajā laika periodā ir nosūtīti
seši bērni. Vairāk kā puse no sniegtajiem Pakalpojumiem ir brīvdienās un svētku dienās.
SIA ,,Siguldas slimnīca” informē, ka ir aktualizējusies problēma, ka daļa no bērnu vecākiem
nav iepazinušies ar Pakalpojuma sniegšanas kārtību, nerespektē to, ka pediatra – neonatologa darba
prioritāte ir jaundzimušo aprūpe Dzemdību nodaļā. Kā rezultātā pediatri – neonatologi kategoriski
atsakās no 2018. gada maija paralēli savam darbam Dzemdību nodaļā sniegt arī ambulatoras
konsultācijas.
Ņemot vērā veselības aprūpes pakalpojuma − pediatra pieejamības nodrošināšanas
nepieciešamību, ko apliecina arī pieprasījums, SIA ,,Siguldas slimnīca” ierosina izdarīt grozījumus
deleģēšanas līguma nosacījumos, nosakot, ka SIA ,,Siguldas slimnīca” no 2018.gada 1.maija tiek
pieņemts darbā pediatrs, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojuma − pediatra pieejamību
brīvdienās un svētku dienās no plkst.10.00 līdz 18.00, kā arī piešķirt papildus esošajam gada
finansējumam no 2018.gada 1.maija līdz 2018.gada 31.decembrim 78 izejamām un 14 svētku
dienām finansējumu 3238 euro (trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro) apmērā, kas ietver
pediatra darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Izskatījusi SIA ,,Siguldas slimnīca” 2018.gada 21.aprīļa iesniegumu un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 15.panta ceturto daļu, 21.panta
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pirmās daļas 23.punktu,Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro un piekto daļu, Veselības
aprūpes finansēšanas likuma 4.panta pirmās daļas 7.punktu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada
26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7, 5.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Gruzniņa, E.Viļķina, I.Alksnis, M.Zīverts,
I.Zagorska, R.Ādamsons), pret – nav, atturas− nav, dome nolemj:
1. piešķirt SIA ,,Siguldas slimnīca” papildus finanšu līdzekļus 3238 euro (trīs tūkstoši divi simti
trīsdesmit astoņi euro) apmērā, kas ietver pediatra darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, veselības aprūpes pakalpojuma − pediatra pieejamības nodrošināšanai laika
posmā no 2018.gada 1.maija līdz 2018.gada 31.decembrim brīvdienās un svētku dienās no plkst.
10.00 līdz 18.00, veicot budžeta grozījumus, iekļaut 1091 struktūrvienības Sociālais dienests
tāmē;
2. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumā (prot.Nr.3, 30.§)
,,Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA ,,Siguldas slimnīca” šādus grozījumus:
2.1. Izteikt nolemjošās daļas 2.punktu šādā redakcijā:
,,2. slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA ,,Siguldas slimnīca” par pašvaldības autonomās
funkcijas – veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu, nosakot pediatra pieejamības
nodrošināšanu Siguldas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem:
2.1. laika posmā no 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 30.aprīlim ieskaitot ārpus ģimenes
ārstu prakses darba laika 16 (sešpadsmit) stundas darba dienās un 24 (divdesmit četras)
stundas brīvdienās un svētku dienās;
2.2. laika posmā no 2018.gada 1.maija līdz 2018.gada 31.decembrim brīvdienās un svētku
dienās no plkst.10.00 līdz 18.00.”
3. parakstīt ar SIA ,,Siguldas slimnīca” vienošanos par grozījumiem 2018.gada 1.marta
deleģēšanas līgumā Nr.2018/376 (saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju);
4. uzdot Sabiedrisko attiecību pārvaldei, pēc grozījumu deleģēšanas līgumā parakstīšanas, publicēt
tos Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē.

6.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.11 ,,Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste M.Zeltiņa
Debatēs piedalās L.Sausiņa. R.Ādamsons.
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumu ,,Par Siguldas novada
domes saistošo noteikumu „Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu” (prot.
Nr.6, 16.§) apstiprināti Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi ,,Siguldas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi” (turpmāk arī – saistošie noteikumi).
Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ik gadu tiek rīkoti vairāki desmiti
publisko pasākumu un citas aktivitātes sabiedriskās vietās, kuru dēļ nereti tiek traucēts apkārtējo
iedzīvotāju miers, ierobežota ne tikai transportlīdzekļu, bet arī gājēju satiksme. Šo aktivitāšu skaits
ik gadu palielinās, līdz ar to pašvaldībai nepieciešams līdzeklis, ar kura palīdzību nodrošināt
organizētu un saskaņotu publisku pasākumu un citu aktivitāšu sabiedriskā vietā rīkošanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 4.punktu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7, 6.§), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode,
E.Gruzniņa, E.Viļķina, I.Alksnis, M.Zīverts, I.Zagorska, R.Ādamsons), pret – nav, atturas− nav,
dome nolemj:
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1. apstiprināt saistošos noteikumus ,,Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2017.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 ,,Siguldas novada sabiedriskās
kārtības noteikumi””;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
Domes sēdi atstāj deputāte Ņ.Balode. Turpmāk balsošanā piedalās 11 deputāti.
7.§
Par nekustamā īpašuma ,,Brūzis” iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: P/A ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Debatēs piedalās R.Ādamsons.
Viedokli izsaka T.Krūmiņa.
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
19.aprīļa lēmumu (prot. Nr.9, 2.§) ar priekšlikumu nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo
īpašumu ,,Brūzis” 197,86 m2 platībā Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, pamatojoties uz likuma
,,Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 2010.gada 8.jūnija 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 66.punktu, kā arī
Finanšu komitejas 2018.gada 26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7, 7.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, D.Dukurs, J.Strautmanis, E.Gruzniņa, E.Viļķina, I.Alksnis,
M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – 1 balss (I.Zagorska), atturas− nav, dome nolemj:
1. nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Brūzis” 197,86 m2 platībā Pils ielā 16,
Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8015 002 1818 006, uz 10 gadiem,
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas ierīkošanai;
2. noteikt nomas tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību izsole ar sākotnējo nomas maksu par
1 (vienu) kvadrātmetru mēnesī − 3 euro (trīs euro) un PVN 0,63 euro (nulle euro un 63
centi), kopā 3,63 euro (trīs euro un 63 centi) mēnesī;
3. apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.
8.§
Par ielu tirdzniecības vietas iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: P/A ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
19.aprīļa lēmumu (prot. Nr.9,1.§) ar priekšlikumu nodot izsolē nomas tiesības uz ielu tirdzniecības
vietu 9 m2 platībā Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 2010.gada 8.jūnija 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
Finanšu komitejas 2018.gada 26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7, 8.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, D.Dukurs, J.Strautmanis, E.Gruzniņa, E.Viļķina, I.Alksnis,
M.Zīverts, I.Zagorska, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
7

1. nodot izsolē nomas tiesības uz ielu tirdzniecības vietu 9 m2 platībā Pils ielā 16, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8015 002 1818, uz 3 gadiem, amatniecības suvenīru
darbnīcu ierīkošanai;
2. noteikt nomas tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību izsole ar nosacīto nomas maksu 50
euro (piecdesmit euro) un PVN 10,50 euro (desmit euro un 50 centi), kopā 60,50 euro
(sešdesmit euro un 50 centi), mēnesī;
3. apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.
9.§
Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja” 1.stāva iznomāšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo: P/A ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
19.aprīļa lēmumu (prot. Nr.9,3.§) ar priekšlikumu nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo
īpašumu ,,Muižas koka māja” 1.stāvu 272,40 m2 platībā Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā,
pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 2010.gada 8.jūnija
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
66.punktu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7, 9.§), atklāti balsojot,
ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, D.Dukurs, J.Strautmanis, E.Gruzniņa,
E.Viļķina, I.Alksnis, M.Zīverts, I.Zagorska, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Muižas koka māja” 272,40 m2 platībā
Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8015 002 1818 002, uz 5
gadiem, mākslinieku, dizaineru un amatnieku darbnīcu ierīkošanai;
2. noteikt nomas tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību izsole ar sākotnējo nomas maksu par
1 (vienu) kvadrātmetru mēnesī − 4,50 euro (četri euro un 50 centi) un PVN 0,95 euro (nulle
euro un 95 centi), kopā 5,45 euro (pieci euro un 45 centi) mēnesī;
3. apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.
10.§
Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja” 2.stāva iznomāšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo: P/A ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
19.aprīļa lēmumu (prot. Nr.9,4.§) ar priekšlikumu nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo
īpašumu ,,Muižas koka māja” 2.stāvu 171,70 m2 platībā Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā,
pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 2010.gada 8.jūnija
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
66.punktu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7, 10.§), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, D.Dukurs, J.Strautmanis,
E.Gruzniņa, E.Viļķina, I.Alksnis, M.Zīverts, I.Zagorska, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
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1. nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Muižas koka māja” 171,70 m2 platībā
Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8015 002 1818 002, uz 5
gadiem, koprades telpas ierīkošanai;
2. noteikt nomas tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību izsole ar sākotnējo nomas maksu par
1 (vienu) kvadrātmetru mēnesī − 4,50 euro (četri euro un 50 centi) un PVN 0,95 euro (nulle
euro un 95 centi), kopā 5,45 euro (pieci euro un 45 centi) mēnesī;
3. apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.
11.§
Par nekustamā īpašuma ,,Radoša darbnīca” iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: P/A ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Debatēs piedalās R.Ādamsons.
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
19.aprīļa lēmumu (prot. Nr.9,6.§) ar priekšlikumu nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo
īpašumu ,,Radoša darbnīca” 146,70 m2 platībā Pils ielā 16 C, Siguldā, Siguldas novadā, kas ietilpst
nekustamā īpašuma Pils iela 16, Siguldā, Siguldas nov., sastāvā, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 2010.gada 8.jūnija 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 66. punktu, kā arī
Finanšu komitejas 2018.gada 26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7, 11.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, D.Dukurs, J.Strautmanis, E.Gruzniņa, E.Viļķina, I.Alksnis,
M.Zīverts, I.Zagorska, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Radošā darbnīca” 146,70 m2 platībā
Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8015 002 1818 005, uz 5
gadiem, mākslinieku, dizaineru un amatnieku darbnīcu ierīkošanai;
2. noteikt nomas tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību izsole ar sākotnējo nomas maksu par
1 (vienu) kvadrātmetru mēnesī 1.stāvā – 4,50 euro (četri euro un 50 centi) un PVN 0,95
euro (nulle euro un 95 centi), kopā 5,45 euro (pieci euro un 45 centi) mēnesī;
3. noteikt nomas tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību izsole ar sākotnējo nomas maksu par
1 (vienu) kvadrātmetru mēnesī 2.stāvā – 3,50 euro (trīs euro un 50 centi) un PVN 0,74 euro
(nulle euro un 74 centi), kopā 4,24 euro (četri euro un 24 centi) mēnesī;
4. apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus;
5. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.
12.§
Par nekustamā īpašuma ,,Rezidence” iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: P/A ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
19.aprīļa lēmumu (prot. Nr.9, 5.§) ar priekšlikumu nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo
īpašumu ,,Rezidence” 167,80 m2 platībā Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, pamatojoties uz
likuma ,,Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.515 ,,Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumu tipveida nosacījumiem” 7., 10, 66.punktu, kā arī
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Finanšu komitejas 2018.gada 26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.7, 12.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, D.Dukurs, J.Strautmanis, E.Gruzniņa, E.Viļķina, I.Alksnis,
M.Zīverts, I.Zagorska, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Rezidence” 167,80 m2 platībā Pils ielā
16, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8015 002 1818 004, uz 5 gadiem,
mākslinieku, dizaineru un amatnieku darbnīcu ierīkošanai;
2. noteikt nomas tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību izsole ar sākotnējo nomas maksu par
1 (vienu) kvadrātmetru mēnesī 1.stāvā – 4,50 euro (četri euro un 50 centi) un PVN 0,95
euro (nulle euro un 95 centi), kopā 5,45 euro (pieci euro un 45 centi) mēnesī;
3. apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.
13.§
Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Siguldas novada pašvaldībā 2018.gada 27.februārī saņemts fiziskas personas A.V.G.
iesniegums, kurā lūgts piešķirt viņam nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu.
Dome konstatē:
1. saskaņā ar likuma ,,Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” (turpmāk –
Likums) 1.pantu Likuma mērķis ir novērtēt to cilvēku nopelnus, kuri, darbodamies
nacionālās pretošanās kustībā, piedalījās bruņotā cīņā vai ar citiem līdzekļiem cīnījās par
1918.gada 18.novembrī proklamētās Latvijas atjaunošanu un ziedoja sevi, lai aizstāvētu
tautu pret okupācijas režīmu īstenoto vardarbību un genocīdu;
2. Likuma 2.pants noteic, ka: (1) Par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstami
Latvijas pilsoņi un Latvijas iedzīvotāji, kuri Latvijas teritorijā laika posmā no 1940.gada
17.jūnija līdz 1960.gada 31.decembrim: 1) piedalījās bruņotā un pagrīdes pretošanās cīņā
pret okupācijas režīmu militārajiem formējumiem un šo režīmu administrāciju; 2) veicināja
bruņoto un pagrīdes pretošanās cīņu, sniedzot cīnītājiem materiālu un citādu palīdzību un
riskējot ar savu brīvību un dzīvību; 3) propagandēja Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas ideju, izplatot nelegālo presi, uzsaukumus vai citus izdevumus, kā arī atklāti
vēršoties pret okupācijas režīmu, tā iedibināto kārtību un ideoloģiju;
(2) Par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstami arī Latvijas pilsoņi un
Latvijas iedzīvotāji, kuri Latvijas teritorijā laika posmā no 1961.gada 1.janvāra līdz
1990.gada 4.maijam par savu politisko darbību vai pārliecību tika: 1) notiesāti un ir
reabilitēti; 2) piespiedu kārtā nepamatoti ievietoti ārstniecības iestādēs, kur viņiem
piemēroja medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus, par ko Reabilitācijas un specdienestu
lietu prokuratūra veikusi pārbaudi un sniegusi atzinumu Tieslietu ministrijai;
3. saskaņā ar Likuma 3.pantu: (1) Par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem nevar atzīt
personas, kuras: 1) ir sadarbojušās ar komunistiskā vai nacistiskā režīma represīvajām
struktūrām vai piedalījušās komunistiskā vai nacistiskā režīma represīvajās darbībās; 2)
sodītas par tīšiem smagiem noziegumiem un nav reabilitētas; 3) mazgadības dēļ nevarēja
apzināti piedalīties nacionālās pretošanās kustībā (bija jaunākas par 14 gadiem). (2)
Reabilitācijas un specdienestu lietu prokuratūra pēc pašvaldības pieprasījuma sagatavo
izziņu par to, vai attiecībā uz personu nepastāv šā panta pirmajā daļā minētie ierobežojumi;
4. vienlaikus, saskaņā ar Likuma 4.un 5.pantu nacionālās pretošanās kustības dalībnieka
statusu piešķir tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā persona ir deklarēta,
ja dalība nacionālās pretošanās kustībā (papildus iepriekš minētajiem nosacījumiem) tiek
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apliecināta ar (..) Latvijas valsts arhīvu izsniegtu dokumentu par dalību nacionālās
pretošanās kustībā;
5. Siguldas novada pašvaldības Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu
izskatīšanas komisija tās 2018.gada 25.aprīļa sēdē izskatīja statusa piešķiršanai
nepieciešamos, no atbildīgajām institūcijām saņemtos dokumentus un pamatojoties uz:
Latvijas valsts arhīva 2018.gada 28.marta izziņu Nr.LVA-6.2.2/jur-130/4067 ,,Par G.A.V
J.dēlu”, Specializētās vairāku nozaru prokuratūras 2018.gada 19.aprīļa izziņu Nr.S-2512018-00215 ,,Par A.V.G.”, kā arī ņemot vērā to, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
savā 2018.gada 28.februāra Siguldas novada pašvaldībai adresētā vēstulē Nr.24/14-23/1041,
informēja, ka Iedzīvotāju reģistrā nav ziņu par to, ka A.V.G. būtu aktīvs (piešķirts)
nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss un izsniegta nacionālās pretošanās kustības
dalībnieka apliecība, un to, ka A.V.G. deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā, atbalstīja jautājuma − par nacionālās pretošanās kustības
dalībnieka statusa piešķiršanu – virzību izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Siguldas
novada pašvaldības domes sēdē.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma ,,Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 2., 3., 4., 5.
un 6.pantu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.646 ,,Noteikumi par pabalstu
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem” 4.punktu, Siguldas novada pašvaldības Nacionālās
pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas 2018.gada 25.aprīļa atzinumu, kā
arī Finanšu komitejas 2018.gada 26.aprīļa atzinumu (prot.Nr.7, 13.§) , atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, D.Dukurs, J.Strautmanis, E.Gruzniņa, E.Viļķina, I.Alksnis,
M.Zīverts, R.Ādamsons, I.Zagorska), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. piešķirt A.V.G., dzimušam [datums], nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu;
2. trīs darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas nosūtīt to Aizsardzības
ministrijai un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 9.50.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2018.gada 17.maijā plkst.16.00.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Anna Kalniņa

11

