Novada domes sēdes protokols
2009.gada 2.septembrī

Siguldā

Nr.20

1.
2.
3.
4.
5.

Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
Par Siguldas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu.
Par Siguldas novada teritorijas plānojumu.
Par Siguldas novada detālplānojumu apstiprināšanu.
Par zemesgabala [adrese] detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma
teritorijas robežu un darba uzdevuma apstiprināšanu
6. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
8. Par Siguldas novada domes 2007.gada 18.aprīļa lēmuma papildināšanu (prot.Nr.
9, 11.§, 11.p.)
9. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu Siguldas novada domes bilancē
10. Par iesnieguma izskatīšanu.
11. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem V.S.
12. Par dzīvokļa izīrēšanu.
13. Par Siguldas novada domes Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
14. Par Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītājas algas likmi.
15. Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.
16. Noteikumi par profesionālās ievirzes sportā maksu Siguldas Sporta skolā
17. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumā ”Par
Siguldas
novada
vidusskolas
(Siguldas
2.pamatskolas)
telpu
iznomāšanu”(prot.Nr.19, §30).
18. Par Siguldas koncertzāles „Baltais flīģelis” nolikuma apstiprināšanu.
19. Par Publisku izklaides un svētku pasākumu iesnieguma izskatīšanas komisijas
nolikuma apstiprināšanu.
20. Par izmaiņām Siguldas novada bibliotēku Lietošanas noteikumu 1.pielikumā
21. Par Siguldas novada vidusskolas nolikumu.
22. Par Rīgas rajona prokuratūras prokurora A.R. vēstuli Nr.[..].
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus sēdes darba
kārtībā iekļaut 10 papildjautājumus „Par privātās kapitālsabiedrības „Rīgas Apriņķa avīze”
kapitāla daļām”, „Par privātās kapitālsabiedrības SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” kapitāla
daļām”, „Par pašvaldības kapitālsabiedrības „Rīgas rajona slimnīca” kapitāla daļām”, „Par
valsts piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējas
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālas apdrošināšanas obligātajām
iemaksām”, „Par Allažu pagasta bibliotēkas vadītājas algas likmi”, „Par pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA „Rīgas rajona slimnīca” valdes locekļa iecelšanu”, „Par pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA „Rīgas rajona slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu un statūtu
grozījumiem”, „Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rīgas rajona slimnīca” kapitāla daļu

turētāja pārstāvi”, „Par mācību maksu Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” interešu
izglītības programmās”, „Par mācību maksu Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis,
V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
sēdes darba kārtībā iekļaut 10 papildjautājumus:
23. Par privātās kapitālsabiedrības „Rīgas Apriņķa avīze” kapitāla daļām.
24. Par privātās kapitālsabiedrības SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” kapitāla
daļām.
25. Par pašvaldības kapitālsabiedrības „Rīgas rajona slimnīca” kapitāla daļām.
26. Par valsts piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālas
apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
27. Par Allažu pagasta bibliotēkas vadītājas algas likmi.
28. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rīgas rajona slimnīca” valdes locekļa
iecelšanu.
29. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rīgas rajona slimnīca” pamatkapitāla
palielināšanu un statūtu grozījumiem.
30. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rīgas rajona slimnīca” kapitāla daļu
turētāja pārstāvi.
31. Par mācību maksu Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” interešu izglītības
programmās.
32. Par mācību maksu Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis.
Sēdi vada:
Siguldas novada domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Piedalās:
Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Piedalās deputāti:
J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, V.Bērziņš.
Nepiedalās: deputāts A.Vāgners
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore I.Zīle, Būvvaldes vadītāja R.Bete, Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere,
galvenā grāmatvede D.Spriņķe, Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja D.Indzere, Attīstības
pārvaldes vadītāja I.Zālīte, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītāja A.Ozola, Izglītības
pārvaldes vadītāja S.Ķirule, Iedzīvotāju reģistra speciāliste A.Kirsanova, Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja I.Praņevska, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja D.Kondratenko,
Nekustamā īpašumu nodokļu administratore A.Picka, Siguldas pagasta administrācijas
vadītāja I.Zirne, Ekonomiste A.Strautmane.
Preses pārstāvji:
Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”)
Protokolē: kancelejas vadītāja S.Marhele
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Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.10
1.§
Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
Iedzīvotāju reģistra speciāliste A.Kirsanova
Siguldas pagasta pārvaldes vadītāja I.Zirne
Deputāts M.Malcenieks nepiedalās balsojumā.
1. Siguldas novada dome ir izskatījusi S.Š. 2009.gada 20.jūlija iesniegumu ar lūgumu anulēt
ziņas par K.T. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Izvērtējot Siguldas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus
un, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 8.pantu, likuma „Dzīvesvietas
deklarēšanas likums” 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2003.gada
11.februāra Noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”
otro punktu un Sociālās komitejas sēdes atzinumu (prot. Nr.10), atklāti balsojot, ar 13
balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
Atteikt anulēt ziņas par K.T. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1.
Deputāts M.Malcenieks nepiedalās balsojumā.
2. Siguldas novada dome ir izskatījusi S.G. 2009.gada 27.jūnija iesniegumu ar lūgumu anulēt
ziņas par A.Š. un viņas nepilngadīgās meitas E.D.Š. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Izvērtējot Siguldas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākļus, pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra Noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” otro punktu un Sociālās komitejas sēdes
atzinumu (prot. Nr.10), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis,
V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Anulēt ziņas par A.Š. un viņas nepilngadīgās meitas E.D.Š. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1.
Deputāts M.Malcenieks nepiedalās balsojumā.
3. Siguldas novada dome ir izskatījusi S.G. 2009.gada 27.jūnija iesniegumu ar lūgumu anulēt
ziņas par L.O., viņas nepilngadīgo meitu S.O., D.G. un M.G. deklarēto dzīvesvietu
[adrese].
Izvērtējot Siguldas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus
un, pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra Noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” otro punktu, un Sociālās komitejas atzinumu
(prot.Nr.10), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
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J.Kiršteins, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis,
V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Anulēt ziņas par L.O., viņas nepilngadīgo meitu S.O., D.G. un M.G. deklarēto dzīvesvietu
[adrese].
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1.
2.§
Par Siguldas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu.
Būvvaldes vadītāja R.Bete
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, „Teritorijas
plānošanas likuma” 6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu, saskaņā ar Attīstības
un tūrisma komitejas 26.08.2009. sēdes atzinumu (prot.Nr.5, p.4.1), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Par Siguldas novada teritorijas
plānojumu”.
2. Ar Siguldas novada saistošajiem noteikumiem ikviena fiziska un juridiska persona var
iepazīties Siguldas novada Siguldas pagasta administrācijas ēkā (Zinātnes iela 7,
Peltes, Siguldas pagasts), pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 08.00.līdz 13.00 un no
14.00 līdz 18.00.
3. Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu publicēt vietējā laikrakstā „Rīgas
apriņķa avīze”, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ievietot Siguldas novada mājas lapā
www.sigulda.lv.
4. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijai.
3.§
Par Siguldas novada teritorijas plānojumu.
Būvvaldes vadītāja R.Bete
Pamatojoties uz „Teritorijas plānošanas likuma” 7.panta sestās daļas 1. un 2.punktu, „Pārejas
noteikumu” 13.punktu, MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 77.un 78.punktu, „Būvniecības likuma” 7.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, saskaņā ar
Attīstības un tūrisma komitejas 26.08.2009. sēdes atzinumu (prot.Nr.5, p.4.2), atklāti balsojot,
ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atstāt spēkā Siguldas novada teritorijas plānojumu, kas sastāv no:
Siguldas novada teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Siguldas novada domes
2008. gada 29. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Siguldas novada teritorijas
plānojuma 2008. – 2020. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”.
Allažu pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Allažu pagasta padomes
2008.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.26 ”Allažu pagasta teritorijas plānojuma
2008. – 2020. gadiem grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
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4.§
Par Siguldas novada detālplānojumu apstiprināšanu.
Būvvaldes vadītāja R.Bete
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, 22.05.2002.
‘Teritorijas plānošanas likuma” 6.panta sesto daļu un „Pārejas noteikumu” 13.punktu, saskaņā
ar Attīstības un tūrisma komitejas 26.08.2009. sēdes atzinumu (prot.Nr.5, p.5), atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš,
A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Par Allažu pagasta padomes 2008.gada
24.aprīļa saistošo noteikumu Nr.28 „Allažu pagasta nekustamā īpašuma
„Lejasbisenieki”, „Mazbisenieki”, „Vecbisenieki” un „Jaunbisenieki” detālplānojuma
grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” apstiprināšanu”.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Par Allažu pagasta padomes 2008.gada
19.jūnija saistošo noteikumu Nr.32 „Allažu pagasta nekustamā īpašuma „Brīvkalni”
detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu”
apstiprināšanu”.
3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Par Allažu pagasta padomes 2005.gada
22.septembra saistošo noteikumu Nr.5 „Zemes gabala „Līvi” apbūves noteikumu”
apstiprināšanu”.
4. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 „Par Siguldas novada domes 2005.gada
7.septembra saistošo noteikumu Nr.12 „Detālais plānojums zemesgabalam „Dzintari”
Siguldas novadā” apstiprināšanu”.
5. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 ”Par Siguldas novada domes 2005.gada
24.augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par detālplānojumu „Treimaņi” Siguldas
pagastā, Siguldas novadā” apstiprināšanu”.
6. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 „Par Siguldas novada domes 2005.gada
25.maija saistošo noteikumu Nr.7 „Par Krimuldas muižas detālplānojumu Mednieku
ielā 3, Siguldā” apstiprināšanu”.
7. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 ”Par Siguldas novada domes 2005.gada
6.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 1 „Par detālplānojumu „Lejas Naskas” Siguldas
pagastā, Siguldas novadā” apstiprināšanu.”
8. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20 „Par Siguldas novada domes 2004.gada
25.augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par nekustamā īpašuma „Bērzkalni” Siguldā,
Televīzijas ielā 5 detālplānojumu” apstiprināšanu”.
9. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21 „Par Siguldas novada domes 2004.gada
14.jūlija saistošo noteikumu Nr. 9 „Par detālplānojumiem Siguldas pilsētā un Siguldas
pagastā” atcelšanu”. Saistošie noteikumi attiecas uz šādiem projektiem:
1.1. Detālplānojums – parcelācijas projekts – Līvkalna- Atbrīvotāju – Kārklu Skolas ielu apbūves kavartāls Siguldas pilsētā (12.12.2001., Nr. S-46);
2.2. Parcelācijas projekts – Priežu ielā, Siguldas pilsētā (18.04.2001., Nr. S15);
3.3. Zemes gabala dalījuma korekcija Pļavu ielā (24.09.2001. Dz. Parc31/2001.);
4.4. Dzīvojamā kvartāla izbūve Siguldas pagasta „Sintijās” (08.06.2004., Dz18/2004);*
5.5. Zemes gabala dalījuma plānojuma korekcija „Līvkalni -1”, Siguldā
(15.10.2003., Nr. S-36);
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6.6. Zemes gabala dalījuma korekcija – parcelācijas projekts „Rūtās”, Siguldas
pagastā (30.12.2003.,Nr. P-33/2003);
7.7. Strēlnieku un Jaunatnes ielas kvartāla apbūve Siguldā (08.03.2004., Nr. S4).
10. Ar Siguldas novada saistošajiem noteikumiem ikviena fiziska un juridiska persona var
iepazīties Siguldas novada Siguldas pagasta administrācijas ēkā (Zinātnes iela 7,
Peltes, Siguldas pag.), pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 08.00.līdz 13.00 un no
14.00 līdz 18.00.
11. Lēmumu par saistošo noteikumu izdošanu publicēt vietējā laikrakstā „Rīgas apriņķa
avīze”, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ievietot Siguldas novada mājas lapā
www.sigulda.lv.
12. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijai.
5.§
Par zemesgabala [adrese],
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežu un
darba uzdevuma apstiprināšanu.
Būvvaldes vadītāja R.Bete
Izskatījusi zemesgabala [adrese], īpašnieces I.P. 2009.gada 13.jūlija iesniegumu, pamatojoties
uz „Teritorijas plānošanas likuma” 6.panta piekto daļu, MK 19.10.2004. noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 58. un 59.punktu, 31.05.2005. MK
noteikumu Nr.367 „Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma
izstrādes un finansēšanas kārtību” 4.punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ņemot vērā Attīstības un
tūrisma komitejas 26.08.2009. sēdes atzinumu (prot.Nr.5, p.6), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Uzsākt zemesgabala [adrese], kadastra Nr.[..], detālplānojuma izstrādi.
Detālplānojuma ierosinātājs – I.P.
2. Apstiprināt par lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma izstrādes vadītāju
teritorijas plānotāju Ilzi Urtāni.
3. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma teritorijas robežu un darba
uzdevumu.
4. Noslēgt trīspusēju līgumu starp ierosinātāju, pašvaldību un izstrādātāju par
lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma izstrādi un finansēšanu saskaņā ar
pievienoto līguma projektu.
5. Lēmumu nosūtīt I.P. uz adresi [adrese].
6.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
1. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.110 „Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu
pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”, ņemot vērā to, ka
nekustamais īpašums nav nepieciešams likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā minēto
pašvaldības funkciju realizācijai, saskaņā ar Attīstības un tūrisma komitejas
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26.08.2009. sēdes atzinumu (prot.Nr.5, p.9), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu „Sakarnieki”, Allažu
pagasts, Siguldas novads (kadastra Nr. 8042 002 0219), 0,06 ha platībā, kas atdalīts
no nekustamā īpašuma „ĀRES” ( kadastra Nr.8042 002 0006).
Pircējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Mobilais Telefons”, vienotās
reģ. Nr. 50003050931.
Pirkuma cena: 4000,00 (četri tūkstoši latu) LVL.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV –
1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.
2. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.110 „Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu
pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”, ņemot vērā to, ka
nekustamais īpašums nav nepieciešams likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā minēto
pašvaldības funkciju realizācijai, saskaņā ar Attīstības un tūrisma komitejas
26.08.2009. sēdes atzinumu (prot.Nr.5, p.9), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Dārza iela 24B,
Sigulda, Siguldas novads, kas sastāv no 3 (trīs) zemes gabaliem 1369 m² platībā,
(kadastra Nr.8015 002 3808, 8015 002 3847 un 8015 002 3848), 1(vienas) dzīvojamās
ēkas jaunbūves un 2(divām) palīgceltnēm.
Pircējs: I.Z., personas kods: [..]
Pirkuma cena: 1000,00 (viens tūkstotis latu)LVL.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Antonijas iela 6, Rīga, LV –
1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.
7.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
Izskatot Zemes pārvaldes 2009.gada 24.augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu īpašumiem, kas neatbilst faktiski uzsāktajai izmantošanai vai Siguldas
novada teritorijas plānojumam, dome konstatē:
1) Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
Siguldas novada domei piederošam nekustamam īpašumam Augļu iela 4A,
kadastra numurs 8015 004 0427, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001). Zemes gabals ir
neapbūvēts.
2) Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
Siguldas novada domei piekrītošam nekustamam īpašumam Krišjāņa Barona iela
27, kadastra 8015 002 3212, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Zemes gabals ir neapbūvēts.
Saskaņā ar 2008.gada 29.oktobra Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17
„Siguldas novada teritorijas plānojuma 2008. - 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” abi nekustamie īpašumi atrodas Siguldas pilsētas
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zaļumu teritorijā (p.4.2.1.4.), bet zemes gabals Krišjāņa Barona ielā 27 - zaļumu teritorijā ar
īpašiem noteikumiem (ZP-2, p.367.13.2).
Saskaņā ar 20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
2.punktu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (turpmāk - lietošanas mērķis) ir noteiktā
zemes un būvju pašreizējā izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko
kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai, zemes vienības daļai atbilstoši
detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai (turpmāk - likumīga izmantošana).
Saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu zeme, uz kuras apbūve nav primārā zemes
izmantošana, šo noteikumu izpratnē ir lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, ūdens objektu,
derīgo izrakteņu ieguvei vai dabas pamatnei un rekreācijai izmantotās teritorijas, tai skaitā
zeme zem ēkām un pagalmiem, ja tā ir saistīta ar minēto zemes izmantošanu.
Saskaņā ar šo noteikumu 18.punktu lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu ierosina
nekustamā īpašuma īpašnieks vai valsts, vai pašvaldības institūcija.
Saskaņā ar šo pašu noteikumu 23.3 punktu neapbūvētai zemes vienībai (zemes
vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai, atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam, stājies
spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši
zemes likumīgajai izmantošanai (tai skaitā likumīgi noteiktajam lietošanas mērķim) vai
pašreizējai izmantošanai, ja izmantošana (tai skaitā lietošanas mērķis) valsts vai pašvaldību
institūciju lēmumā nav norādīta.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 13., 18., 23.3.punktu, saskaņā ar Attīstības un
tūrisma komitejas 26.08.2009. sēdes atzinumu (prot.Nr.5, p.12), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Mainīt nekustamam īpašumam Augļu iela 4A, Sigulda, kadastra numurs 8015 004
0427, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve (kods 1001) uz - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas (kods 0501).
2. Mainīt nekustamam īpašumam Krišjāņa Barona iela 27, Sigulda, kadastra numurs
8015 002 3212, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju
apbūves (kods 0601) uz - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas (kods 0501).
8.§
Par Siguldas novada domes 2007.gada 18.aprīļa lēmuma
papildināšanu (prot.Nr. 9, 11.§, 11.p.).
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
Izskatot VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas 2009.gada 23.jūlija lēmumu par
reģistrācijas atteikumu Nr. 15-05-LR/248, dome konstatē:
Siguldas novada dome 2007.gada 18.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.9, §11, p.11)
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses apstiprināšanu, ar kuru tika apstiprināts zemes
ierīcības projekts nekustamiem īpašumiem [adreses] tika dota piekrišana īpašuma
[nosaukums] sadalīšanai un tika piešķirtas adreses atdalītajām zemes vienībām.
AS „Mērniecības centrs MC”, pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, iesniedza VZD
Lielrīgas Reģionālajā nodaļā Zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu, datu reģistrācijai
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Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, un saņēma atteikumu, jo zemes
kadastrālās uzmērīšanas lietai nav pievienots Siguldas novada domes lēmums par lietošanas
mērķa piešķiršanu jaunizveidotai zemes vienībai un lēmumā nav minēta grafiskajā pielikumā
norādītā zemes vienība ar apzīmējumu „J”, platība 4 m².
Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktu, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 20.06.2006.Ministru kabineta
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, saskaņā ar Attīstības un tūrisma
komitejas 26.08.2009. sēdes atzinumu (prot.Nr.5, p.10), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Papildināt Siguldas novada domes 2007.gada 18.aprīļa lēmumu (pro.Nr.9, §11, p.11) “Par
nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses piešķiršanu” 8. un 9. punktu, izsakot tos šādā
redakcijā:
„8. No nekustamā īpašuma [nosaukums] (kadastra numurs [..]), atdalīto zemes vienību “J”,
platība 4 m², pievienot nekustamam īpašumam [adrese].
9. Atdalītajām zemes vienībām [nosaukums] un [nosaukums] noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).”
2. Lēmumu nosūtīt I.K. uz adresi [adrese], S.J. uz adresi [adrese], G.G. uz adresi [adrese] un
VZD Lielrīgas reģionālajai nodaļai uz adresi Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.
Šo lēmumu viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010).
9.§
Par nekustamo īpašumu uzņemšanu
Siguldas novada domes bilancē.
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
Izskatot Siguldas novada domes Finanšu pārvaldes vadītājas 2009.gada 24.augusta
iesniegumu par 2009.gada 2.ceturksnī zemesgrāmatā reģistrēto īpašumu uzņemšanu
pašvaldības bilancē, dome konstatē:
1) Siguldas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000459567 reģistrēts nekustamais
īpašums Laurenči 5, īpašnieks Siguldas novada dome. Nekustamā īpašuma
novērtējums kadastrā ņemts no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem
2009.gada 24.augustā.
2) Siguldas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000460663 reģistrēts nekustamais
īpašums „Meža Laurenči”, īpašnieks Siguldas novada dome. Nekustamā īpašuma
novērtējums kadastrā ņemts no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem
2009.gada 24.augustā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Attīstības un tūrisma komitejas 26.08.2009. sēdes atzinumu
(prot.Nr.5, p.8), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina,
J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. Ņemt uzskaitē Siguldas novada domes bilancē nekustamo īpašumu Laurenči 5,
Sigulda, kadastra numurs 8015 002 0003, platība 2662 m2, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), nekustamā
īpašuma novērtējums kadastrā 13257,00 LVL.
2. Ņemt uzskaitē Siguldas novada domes bilancē nekustamo īpašumu „Meža
Laurenči”, Sigulda, kadastra numurs 8015 002 0004, platība 1105 m2,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - dabas pamatne (kods 0501), nekustamā
īpašuma novērtējums kadastrā 161,00 LVL.
10.§
Par iesnieguma izskatīšanu.
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
Izskatot V.P., dzīvo [adrese], 2009.gada 6.augusta iesniegumu par zemes [adrese]
iznomāšanu piebraukšanai pie saimniecības ēkām un dzīvojamās mājas [adrese] uzturēšanai
uz 99 gadiem, dome konstatē:
1) Nekustamais īpašums [adrese], pieder Siguldas novada domei, Siguldas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījums Nr. 100000442277.
2) Šis īpašums robežojas ar īpašumu [adrese], kas pieder S.S. un V.P., katrai ½
domājamās daļas apmērā (Siguldas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 481) un ar
īpašumu [adrese], kas pieder L.Z. (Siguldas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums
212).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 16.06.2005. likuma "Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 22.pantu,
30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 7.1.,
7.2., 18.3.un 40.punktu, saskaņā ar Attīstības un tūrisma komitejas 26.08.2009. sēdes
atzinumu (prot.Nr.5, p.11), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks,
E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Iznomāt V.P. Siguldas novada domei piederošo nekustamo īpašumu [adrese]
(kadastra numurs [..]) no 2009.gada 1.augusta, platība 590 m2 platībā, saskaņā ar
pievienoto zemes robežu plānu, bez apbūves tiesībām.
2. Zemes nomas maksa līdz 2009.gada 31.decembrim - 1,5 % no zemes gabala vērtības
privatizācijas vajadzībām, bet no 2010.gada 1.janvāra 1,5 % no zemes kadastrālās
vērtības. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
3. Nomas līguma termiņš 5 gadi.
4. Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar V.P.
5. Izdevumus, kas radušies, nosakot zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, sedz
zemesgabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
Lēmumu nosūtīt V.P. uz adresi [adrese] un VZD Lielrīgas reģionālajai nodaļai uz adresi Puškina
iela 14, Rīga, LV-1050.
11.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem V.S.
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore A.Picka
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1. Siguldas novada dome ir izskatījusi V.S., personas kods: [..], adrese – [adrese], 25.08.2009.
pieteikumu par licences saņemšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Siguldas novada administratīvajā teritorijā.
2. Izvērtējot Siguldas novada domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2.1. 31.01.2008. VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi V.S. atļauju, sērija BF numurs [..],
nodarboties ar taksometru pakalpojumu veikšanu.
2.2. Taksometru stāvvieta noteikta Siguldas pilsētas dzelzceļa stacijas laukuma labajā
pusē, skatoties no dzelzceļa stacijas, kopējā rindā.
2.3. V.S. ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus licences un licenču kartīšu
saņemšanai, atbilstoši Rīgas rajona padomes 18.12.2007. Saistošo noteikumu Nr.5
„Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi” 2.1.
punktam.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, Autopārvadājumu
likuma 35.pantu, Ministru kabineta 27.05.2008. Noteikumu Nr.380 „Noteikumi par
pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem” 2.punktam, Ministru kabineta
16.02.1999. noteikumu Nr. 48 „Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem” 1.19.1., 3. un 4. punktu,
Rīgas rajona padomes 18.12.2007. lēmuma Nr.17 (protokols Nr.11) „Par Rīgas rajona
padomes saistošajiem Noteikumiem Nr.5 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšanas noteikumi” 1.2., 2.1., 2.5., 2.8., un 2.9.punktu, ņemot vērā
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis,
V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izsniegt V.S., personas kods: [..], licenci Nr.6 pasažieru komercpārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem Rīgas, Siguldas novada un citu novadu administratīvajās
teritorijās uz 1 (vienu) gadu no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 1.septembrim,
kā arī licences kartīti transporta līdzeklim BMW 525, Reģ.Nr.TX6153 uz gadu no
2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 1.septembrim.
2. Licence izsniedzama pēc valsts nodevas 10.00 LVL (desmit lati un 00 santīmi)
iemaksāšanas Siguldas novada domes budžetā.
3. Licences kartīte izsniedzama pēc licences saņemšanas iemaksājot Siguldas novada
domes budžetā summu par maksas pakalpojumu – licences kartītes izgatavošanu un
noformēšanu 25.00 LVL (divdesmit pieci lati un 00 santīmi) un pievienotās vērtības
nodokli- 21% no šis summas 5.25 LVL (pieci lati un 25 santīmi).
12.§
Par dzīvokļa izīrēšanu.
Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja D.Indzere
Pamatojoties uz 2009.gada 4.jūnija dāvinājuma līgumu ar reģistra Nr.[..], zvērinātas
notāres Lūcijas Kreiles prakses vietā Siguldā, Pils ielā 8, starp Siguldas novada domi un V.F.
pašvaldība ieguva īpašuma tiesības uz dzīvokli [adrese]. Sakarā ar to, ka V.F. ir ievietota
pansionātā, atbrīvojies pašvaldībai piederošais dzīvoklis.
Izvērtējot dzīvokļu uzskaites rindā sastāvošās personas, dome konstatē:
1.
2.

Ar pirmo kārtas numuru no 1986.gada 10.jūnija 2.nodrošinājuma grupā sastāv
Ņ.R., deklarētā dzīvesvieta [adrese]
Mājā [adrese] 2007.gadā, naktī no 3. uz 4.augustu izcēlās ugunsgrēks, kā rezultātā
iedzīvotāju atrašanās mājā ir bīstama. Ņ.R. piekrita īrēt dzīvojamo platību līdz
brīdim, kad radīsies iespēja piešķirt dzīvokli Siguldā.
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Pamatojoties uz 14.07.2004. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Personu, kurām
nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un
pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība”, dzīvokļus izīrē personām saskaņā ar viņu kārtas
numuru uzskaitē un ģimenes sastāva atbilstību izīrējamai platībai.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz 14.07.2004. saistošo noteikumu Nr.7
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” 3.3.1.punktu, kā arī likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 13.pantu, ņemot vērā Dzīvokļu komisijas 2009.gada
24.augusta atzinumu (prot.Nr.10) un Sociālās palīdzības komitejas 2009.gada 26.augusta
atzinumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina,
J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izīrēt Ņ.R., p.k.[..], dzīvokli [adrese], ar kopējo platību 32 kv.m.
2. Nekustamā īpašuma pārvaldei noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Ņ.R.
13.§
Par Siguldas novada domes
Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja I.Praņevska
Izskatot Siguldas novada domes 2009.gada 26.augusta Attīstības komitejas atzinumu
(protok.Nr.5, §7) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte,
D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada domes Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu.
2. Apstiprināt Siguldas novada domes Dzimtsarakstu nodaļas juridisko adresi Lakstīgalas
ielā 13, Siguldā.
14.§
Par Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītājas algas likmi.
Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja D.Indzere
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, saskaņā ar Sociālās
palīdzības komitejas 2009.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Noteikt Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītājas amata algas likmi 220,- LVL
mēnesī.
15.§
Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.
Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja D.Indzere
Izskatīja Sociālās palīdzības komitejas atbalstītus iedzīvotāju iesniegumus par
vienreizēja materiāla pabalsta piešķiršanu.
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Likuma „Par sociālo drošību” 11.pantā teikts, ka personai, kura saviem spēkiem
nespēj nodrošināt sevi vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības, ir tiesības uz personisku un
materiālu palīdzību, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 34.panta otrajā daļā
teikts, ka piešķirto sociālās palīdzības pabalstu personai var izmaksāt naudā vai par pabalsta
summu apmaksāt preces vai pakalpojumus, 35.panta trešā daļā teikts, ka pašvaldība ir tiesīga
izmaksāt arī citus pabalstus, ja apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju
pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai.
Atbilstoši Siguldas novada domes 04.06.2008.g. saistošo noteikumu Nr.8 (prot.Nr.11,
§3) ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” 2.3.punktam, Sociālās palīdzības
komitejai ir tiesības lemt par sociālās palīdzības nepieciešamību ģimenei (personai), ja tās
situācija neatbilst šajos noteikumos minētajiem pabalstu saņemšanas kritērijiem, bet ģimenei
(personai) ir radušās papildus grūtības, 2.4.punktam - sociālās palīdzības pabalsti, kuru kopējā
summa naudas izteiksmē pārsniedz 120,-Ls, obligāti izskatāmi Sociālās palīdzības komitejas
sēdē, kuras lēmumu apstiprina Siguldas novada dome.
Atbilstoši Allažu pagasta padomes 2006.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.19
„Par kārtību, kādā sniedzama sociālā palīdzība Allažu pagastā”. 3.2.punktam, Allažu pagasta
padomei ir tiesības lemt par sociālās palīdzības nepieciešamību ģimenei (personai), ja tās
situācija neatbilst šajos noteikumos minētajiem pabalstu saņemšanas kritērijiem, bet ģimenei
(personai) radušās papildus grūtības.
Ņemot vērā Sociālās palīdzības komitejas 2009.gada 26.augusta atzinumu
(prot.Nr.10), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis,
V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Piešķirt sociālās palīdzības pabalstu 1 personai par summu 90 LVL.
2. Apmaksāt V.M., personas kods: [..], apbedīšanas izdevumus par summu 240,- LVL.
3. Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, pielikums ir konfidenciāls.
16.§
Noteikumi par profesionālās ievirzes sportā maksu
Siguldas Sporta skolā.
Sporta komitejas priekšsēdētājs D.Dukurs
Ņemot vērā finansiālo situāciju valstī un to, ka ir samazināts finansējums treneru
darba samaksai no valsts budžeta, nepieciešams ieviest vecāku līdzfinansējumu par
nodarbībām Siguldas Sporta skolā. Pamatojoties uz Sporta komitejas 2009.gada 19.augusta
sēdes lēmumu (prot.Nr.13, §1), Finanšu komitejas 2009.gada 2.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.17§3) par profesionālās ievirzes sportā maksu Siguldas Sporta skolā un likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g)apakšpunktu, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina,
J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.
3.

Apstiprināt nodarbību maksu par kalendāro mēnesi 7,- LVL (septiņi lati) apmērā
profesionālās ievirzes sporta izglītībā mācību programmas izpildei.
Piemērot maksājumu atvieglojumus 40 % apmērā ģimenēm, no kurām nodarbības
Siguldas Sporta skolā apmeklē vairāk par vienu bērnu.
Noteikt, ka mācību maksa mēnesī nosakāma atbilstoši mācību programmas
prasībām, saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu.
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4.

Apstiprināt Siguldas Sporta skolas sadarbības līgumu ar izglītojamiem
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā.

17.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumā
”Par Siguldas novada vidusskolas (Siguldas 2.pamatskolas) telpu
iznomāšanu”(prot.Nr.19, §30).
Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
apakšpunktu, Finanšu komitejas 2009.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.17§2),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis,
V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Izdarīt grozījumus 2009.gada 19.augusta domes lēmumā ”Par Siguldas novada
vidusskolas (Siguldas 2.pamatskolas) telpu iznomāšanu” (prot.19, § 30) un izteikt lēmuma 1.
punktu šādā redakcijā:
1. Iznomāt telpas Siguldas novada vidusskolā „Siguldas uzņēmēju klubam” 34.8
kv.m. Noteikt telpu nomas maksu Siguldas novada vidusskolas ēkā 0,50 LVL un
PVN par 1 m².
18.§
Par Siguldas koncertzāles „Baltais flīģelis”
nolikuma apstiprināšanu.
Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, Siguldas novada domes Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada 19.augusta
sēdes atzinumu (prot.Nr.19, p.1), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks,
E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Apstiprināt Siguldas Koncertzāles „Baltais flīģelis” nolikumu.

19.§
Par Publisku izklaides un svētku pasākumu iesnieguma izskatīšanas
komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Saskaņā ar Publiskās izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu, Siguldas novada domes Izglītības un
kultūras komitejas 2009.gada 19.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.19, 2.p.), atklāti balsojot, ar
14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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Apstiprināt Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas
nolikumu.
20.§
Par izmaiņām Siguldas novada bibliotēku
Lietošanas noteikumu 1.pielikumā.
Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Saskaņā ar Siguldas novada domes Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada 19.augusta
sēdes atzinumu (prot.Nr.19, p.4), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks,
E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Izdarīt grozījumus 19.03.2008. apstiprināto Siguldas novada bibliotēku lietošanas noteikumu
1.pielikumā, izsakot tā virsrakstu šādā redakcijā: „Datoru, interneta un vispārpieejamo
elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Mores pagasta bibliotēkā”.
21.§
Par Siguldas novada vidusskolas nolikumu.
Izglītības pārvaldes vadītāja S.Ķirule
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. punktu, Siguldas novada
domes 2009.gada 19.augusta sēdes lēmuma „Par Siguldas Vakara vidusskolas reorganizāciju”
(prot.Nr.19, § 27) 7.punktu, kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada 2.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.21,§4), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks,
E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada vidusskolas nolikumu.
22.§
Par Rīgas rajona prokuratūras prokurora
A.R. vēstuli Nr.[..].
Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Debatēs piedalās A.Zaviļeiskis
Sakarā ar to, ka jautājuma izlemšana neietilpst Siguldas novada domes kompetencē atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš,
A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Noņemt jautājumu no dienas kārtības un atgriezt Juridiskajai pārvaldei turpmākai
jautājuma risināšanai.
23.§
Par privātās kapitālsabiedrības SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”
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kapitāla daļām.
Galvenā grāmatvede D.Spriņķe
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu, 2.pielikuma 89. punktu, likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 6.panta 3.punktu, 11.panta pirmās daļas 1.punktu, Rīgas rajona
pašvaldības reorganizācijas plānu, kurš pieņemts Rīgas rajona padomes sēdē 29.12.2008.
(protokols Nr.13, §1) un jaunā redakcijā apstiprināts 24.03.2009. Rīgas rajona padomes sēdē
(protokols Nr.3, §11), 2009. gada 1.jūlija saistošo noteikumu (prot.Nr.16,&1) „Siguldas
novada pašvaldības nolikums” 8.3. punktu un saskaņā ar Siguldas novada domes Finanšu
komitejas 2009.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.17,§7) atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Noteikt, ka ar 2009.gada 20.augustu Rīgas rajona padomei, Reģ.Nr.90000038614,
juridiskā adrese – Lāčplēša iela 24, Rīga, piederošās kapitāla daļas privātajā
kapitālsabiedrībā SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”, Reģ.Nr.40103037514, juridiskā
adrese Lāčplēša iela 24, Rīga, pāriet Siguldas novada domes īpašumā.
2. Noteikt, ka pamatojoties uz 2009. gada 20. augusta Nodošanas – pieņemšanas aktu,
Siguldas novada domes īpašumā pārejošo privātās kapitālsabiedrības SIA „Rīgas
Apriņķa Avīze” kapitāla daļu skaits 658 (seši simti piecdesmit astoņi), nominālā
vērtība 1,-LVL, kopējā vērtība 658 LVL (seši simti piecdesmit astoņi lati).
3. Privātās kapitālsabiedrības SIA „Rīgas Apriņķa Avīzes” pilnvarotajam pārstāvim LR
Uzņēmumu Reģistrā veikt grozījumus sabiedrības biedru sarakstā. Grozījumus
statūtos iesniegt Siguldas novada domei divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas.
24.§
Par privātās kapitālsabiedrības SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda””
kapitāla daļām.
Galvenā grāmatvede D.Spriņķe
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu, 2.pielikuma 89.punktu, likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 6.panta 3.punktu, 11.panta pirmās daļas 1.punktu, Rīgas rajona
pašvaldības reorganizācijas plānu, kurš pieņemts Rīgas rajona padomes sēdē 29.12.2008.
(protokols Nr.13, §1) un jaunā redakcijā apstiprināts 24.03.2009. Rīgas rajona padomes sēdē
(protokols Nr.3, §11), 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu (prot.Nr.16,&1) „Siguldas
novada pašvaldības nolikums” 8.1.punktu un saskaņā ar Siguldas novada domes Finanšu
komitejas 2009.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr17,§6) atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Noteikt, ka ar 2009.gada 20.augustu Rīgas rajona padomei, Reģ.Nr. 90000038614,
juridiskā adrese – Lāčplēša iela 24, Rīga, piederošās kapitāla daļas privātajā
kapitālsabiedrībā SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda””, Reģ.Nr.40003411141,
juridiskā adrese - Peldu iela 1, Sigulda pāriet Siguldas novada domes īpašumā.
2. Noteikt, ka pamatojoties uz 2009.gada 20.augusta Nodošanas – pieņemšanas aktu,
Siguldas novada domes īpašumā privātās kapitālsabiedrības SIA „Olimpiskais centrs
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„Sigulda”” kapitāla daļu skaits 21 (divdesmit viens), nominālā vērtība 4108,- LVL,
kopējā vērtība 86268 LVL (astoņdesmit seši tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi lati).
3. Privātās kapitālsabiedrības SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” pilnvarotajam
pārstāvim LR Uzņēmumu Reģistrā veikt grozījumus statūtos sabiedrības biedru
sarakstā. Grozījumus statūtos iesniegt Siguldas novada domei divu mēnešu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas.
25.§
Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rīgas rajona slimnīca”
kapitāla daļām.
Galvenā grāmatvede D.Spriņķe
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu, 2.pielikuma 89. punktu, likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 6.panta 3.punktu, 11.panta pirmās daļas 1.punktu, Rīgas rajona
pašvaldības reorganizācijas plānu, kurš pieņemts Rīgas rajona padomes sēdē 29.12.2008.
(protokols Nr.13, §1) un jaunā redakcijā apstiprināts 24.03.2009. Rīgas rajona padomes sēdē
(protokols Nr.3, §11) un saskaņā ar Siguldas novada domes Finanšu komitejas 2009.gada
2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr17,§8) atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte,
D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:
1. Noteikt, ka ar 2009.gada 20.augustu Rīgas rajona padomei, Reģ.Nr.90000038614,
juridiskā adrese – Lāčplēša iela 24, Rīga, piederošās kapitāla daļas pašvaldības
kapitālsabiedrībā SIA „Rīgas rajona slimnīca”, Reģ.Nr.40003124730, juridiskā
adrese Lakstīgalas iela 13, Sigulda, pāriet Siguldas novada domes īpašumā.
2. Noteikt, ka pamatojoties uz 2009.gada 20.augusta Nodošanas – pieņemšanas aktu
Siguldas novada domes īpašumā pāriet pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rīgas
rajona slimnīca” kapitāla daļu skaits 342 392 (trīs simti četrdesmit divi tūkstoši trīs
simti deviņdesmit divi), nominālā vērtība 1,- LVL, kopējā vērtība 342 392 LVL (trīs
simti četrdesmit divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit lati).
3. Pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rīgas rajona slimnīca” pilnvarotajam pārstāvim
LR Uzņēmumu Reģistrā veikt grozījumus statūtos sabiedrības biedru sarakstā.
Grozījumus statūtos iesniegt Siguldas novada domei divu mēnešu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas.
26.§
Par valsts piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Izglītības un kultūras komitejas vadītāja L.Sausiņa
Izglītības un zinātnes ministrija piešķīrusi Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
mērķdotāciju 396506 LVL apmērā.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 836 „pedagogu darba samaksas noteikumi” un Nr. 837
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, kā arī likumu „Par valsts budžetu 2009.
gadam” atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
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M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis,
V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Siguldas novadam piešķirto mērķdotāciju 4 mēnešiem, saskaņā ar principu „nauda seko
skolēnam”, sadalīt novada izglītības iestādēm sekojošā apmērā:
• Siguldas Valsts ģimnāzijai (t.sk. 7% no amatalgas piemaksai direktoram, 10%
piemaksai Valsts ģimnāzijai un piemaksai 1.82LVL apmērā proporcionāli skolēnu
skaitam): 126312.- LVL
• Siguldas 2.vidusskolai (t.sk. 7% no amatalgas piemaksai direktoram, piemaksai
1.82LVL apmērā proporcionāli skolēnu skaitam): 68769.- LVL
• Siguldas novada vidusskolai (t.sk. 7% no amatalgas piemaksai direktoram,
piemaksai 1.82LVL apmērā proporcionāli skolēnu skaitam): 21541.- LVL
• Siguldas 1.pamatskolai (t.sk. 7% no amatalgas piemaksai direktoram, piemaksai
1.82LVL apmērā proporcionāli skolēnu skaitam): 64903.- LVL
• Siguldas 3.pamatskolai (t.sk. 7% no amatalgas piemaksai direktoram, piemaksai
1.82LVL apmērā proporcionāli skolēnu skaitam): 70488.- LVL
• Allažu pamatskolai (t.sk. 7% no amatalgas piemaksai direktoram, piemaksai
1.82LVL apmērā proporcionāli skolēnu skaitam): 22474.- LVL
• Mores pamatskolai (t.sk. 7% no amatalgas piemaksai direktoram, piemaksai
1.82LVL apmērā proporcionāli skolēnu skaitam): 22019.- LVL
27.§
Par Allažu pagasta bibliotēkas vadītājas algas likmi.
Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Deputāts V.Bērziņš nepiedalās balsojumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, saskaņā ar Izglītības un
kultūras komitejas 2009.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.21§10), un Finanšu
komiteja 2009.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr17,§5) atklāti balsojot, ar 13 balsīm
par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:
Noteikt Allažu pagasta bibliotēkas vadītājas amata algas likmi 425,- LVL mēnesī.
28.§
Par pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA „Rīgas rajona slimnīca” valdes locekļa iecelšanu.
Priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48. panta pirmās daļas trešo
punktu, 61. panta trešo daļu, 05.05.2009. MK noteikumiem Nr.411 "Noteikumi par valsts vai
pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību,
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību" 7.punktu un
saskaņā ar Siguldas novada domes Finanšu komitejas 2009.gada 2.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr17,§9) atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Strautmanis,
V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. Par sabiedrības valdes locekli iecelt Valdi Siļķi (p.k. [..]). Noteikt, ka valdes locekļa
pilnvaras stājas spēkā ar 07.09.2009.
2. Piešķirt valdes loceklim Valdim Siļķem paraksta tiesības.
3. Valdes locekļa amata algu noteikt 1015.- LVL apmērā mēnesī.
29.§
Par pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA „Rīgas rajona slimnīca” pamatkapitāla paliešanu un statūtu grozījumiem.
Priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par valsts
un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas 7.punktu un
saskaņā ar Siguldas novada domes Finanšu komitejas 2009.gada 2.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr17,§10) atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, E.Viļķina,
J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Palielināt pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rīgas rajona slimnīca”,
Reģ.Nr.40003124730, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 13, Sigulda pamatkapitālu par
100 000 LVL ( simts tūkstoši lati), kā Siguldas novada domes ieguldījumu naudā.
2. Naudas ieguldījumu 100 000 LVL apmērā pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA „Rīgas rajona slimnīca” norēķinu kontā iemaksāt pilnā apmērā
līdz 2009.gada 15.septembrim.
3. Apstiprināt SIA „Rīgas rajona slimnīca” statūtu grozījumus saskaņā ar izdarītajām
izmaiņām.
4. Apstiprināt SIA „Rīgas rajona slimnīca” statūtus jaunajā redakcijā.
5. Pilnvarot pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rīgas rajona slimnīca” valdes locekli
Valdi Siļķi veikt turpmākās darbības, lai LR Uzņēmumu Reģistrā veiktu
nepieciešamos grozījumus pašvaldības kapitālsabiedrības „Rīgas rajona slimnīca”
statūtos.
Pielikumā: Grozījumi pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rīgas rajona slimnīca" statūtos
30.§
Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rīgas rajona slimnīca”
kapitāla daļu turētāja pārstāvi.
Ekonomiste A.Strautmane
Priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers nepiedalās balsošanā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, 14.panta pirmo un sesto
daļu, 2009.gada 5.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.411 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību,
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”(prot. Nr.29
78.§) 12.un 16. punktu, 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības
Nolikums” (prot.Nr.16.,§1) 7.1.punktu un Siguldas novada domes Finanšu komitejas
2009.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.17§11), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
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1. Noteikt par kapitālsabiedrības - kapitāla daļu turētāja pārstāvi Siguldas novada domes
priekšsēdētāja vietnieku Jāni Zilveru.
2. Noteikt mēneša atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim par amata
pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā 124,09 LVL (tajā skaitā darba devēja sociālais
nodoklis).
3. Mēneša atlīdzību kapitāla daļu turētāja pārstāvim izmaksā sabiedrība ar ierobežotu
atbildību. „Rīgas rajona slimnīca”.
31 .§
Par mācību maksu Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
interešu izglītības programmās.
Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Deputāts G.Zvejnieks nepiedalās balsošanā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība” un Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada 2.septembra sēdes
atzinumu (protokols Nr.21, p.13) un Finanšu komitejas 2009.gada 2.septembra sēdes
atzinumu (protokols Nr.17§16), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, E.Viļķina,
J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Noteikt mācību maksu Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Mūzikas nodaļā:
a) pirmskolas vecuma bērniem sagatavošanas klasēs:
• 5 LVL - par 40 minūšu individuālo nodarbību,
• 3 LVL - par nodarbību katram bērnam, ja tajā piedalās 2 bērni,
• 2 LVL - par nodarbību katram bērnam, ja tajā piedalās 3 un vairāk bērnu.
Mācību maksa mēnesī būs noteikta izejot no izvēlētā stundu skaita mēnesī un
audzēkņu skaita grupā
b) jauniešiem un pieaugušajiem 6.00 LVL - par 40 minūšu individuālo nodarbību.
Interešu izglītības programmā jauniešiem un pieaugušajiem nodarbības notiks
individuāli (ja nebūs papildus vienošanās par grupu stundām (solfedžo, mūzikas
literatūra, mūzikas psiholoģija u.c. priekšmeti)). Mācību maksa mēnesī būs noteikta
izejot no izvēlētā stundu skaita mēnesī.
2. Noteikt mācību maksu Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Mākslas nodaļā:
- Mini studijā, sagatavošanas klasē - 12.00 LVL mēnesī katram bērnam;
- Maxi studijā - 12.00 LVL mēnesī katram jaunietim
32.§
Par mācību maksu Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”.
Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Deputāts G.Zvejnieks nepiedalās balsošanā.
Ņemot vērā to, ka valsts mērķdotācija mākslas un mūzikas skolām ir samazināta par
75% ir nepieciešams palielināt mācību maksu, lai nodrošinātu pedagogu algas, kā arī
pamatojoties uz Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada 2.septembra sēdes atzinumu
(protokols Nr.21, p.12), Finanšu komitejas 2009.gada 2.septembra sēdes Nr.17§15 atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Strautmanis, V.Bērziņš, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. Noteikt mācību maksu Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”:
12.00 LVL mēnesī Mūzikas un Mākslas nodaļas audzēkņiem profesionālās ievirzes
izglītībā.
15.00 LVL mēnesī Mūzikas vidusskolas programmā.
2. Noteikt maksas diferenciāciju atkarībā no vienas ģimenes bērnu skaita Siguldas Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” profesionālās ievirzes izglītības programmās:
• 1 bērns no ģimenes – 12.00 LVL (maksa pilnā apmērā)
• 2 bērni no ģimenes – 18.00 LVL (par abiem bērniem kopā)
• 3 un vairāk bērni – 20.00 LVL (par visiem bērniem kopā)
• Bērna dalība mākslas un mūzikas izglītības programmās – 20.00 LVL
• Maksimālā maksa no ģimenes par dalību profesionālās ievirzes programmās –
30.00 LVL .
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 18.00.
Nākošā kārtējā domes sēde 2009.gada 16.septembrī plkst.16.00.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

S.Marhele
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