Novada domes sēdes protokols
2009.gada 30.septembrī

Siguldā

Nr.23

Sēdes darba kārtība:
1. Par Saistošo noteikumu „Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un izīrēšanas
kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
2. Par metālapstrādes virpas nodošanu metāllūžņos.
3. Par neapbūvēta zemesgabala J.Poruka ielā 4, Siguldā atsavināšanu.
4. Par „bezceļa” braukšanas treniņa trases ierīkošanu.
5. Par zemesgabala [adrese] detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma
teritorijas robežu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
6. Par zemes, zem Krasta ielas otrās zemes vienības, piederību.
7. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
8. Par Siguldas novada Būvvaldes nolikuma projekta apstiprināšanu.
9. Par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamās telpas izīrēšanai.
10. Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības
programmas īstenošanai Siguldas 2.vidusskolā” finansējuma izmaiņām.
11. Par iesniegumu.
12. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai A.V..
13. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai M.D.
14. Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.
15. Par remonta izdevumu kompensēšanu.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no L.O.
17. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem J.K.
18. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem M.L.
19. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem P.P.
20. Par piemaksu noteikšanu.
21. Par mērķdotācijas sadalījumu interešu izglītības programmām.
22. Par nolikuma „Kārtība par braukšanas izdevumu segšanu sabiedriskajā
transportā Siguldas novada vispārējās pamatizglītības /1.-9.klase/ un vispārējās
vidējās izglītības iestādēs /klātienes 10-12.klase/ izglītojamajiem” apstiprināšanu.
23. Par Saistošo noteikumu „Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai
zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” apstiprināšanu.
24. Par grozījumiem domes lēmumā „Par mācību maksu Siguldas Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis””.

Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus sēdes darba
kārtībā iekļaut 2 papildinājumus - „Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām” un
papildjautājumu „Par sociālas palīdzības pabalstu piešķiršanu”.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
sēdes darba kārtībā iekļaut 2 papildinājumus – 1 papildinājumu jautājumā „Par
atteikumu no pirmpirkuma tiesībām” un 1 papildjautājumu:
25. Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.
Sēdi vada:
Siguldas novada domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Piedalās:
Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Piedalās deputāti:
V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, G.Zvejnieks
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Būvvaldes vadītāja R.Bete, Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere, galvenā grāmatvede
D.Spriņķe, ekonomiste A.Strautmane, Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte, Sporta
pārvaldes vadītāja Z.Abzalone, Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja D.Indzere, Kultūras
pārvaldes vadītāja S.Ķirule, Tūrisma pārvaldes vadītāja G.Zaķīte, Nekustamā īpašuma
nodokļu administratore A.Picka, DzMPK priekšsēdētāja D.Liepiņa, teritorijas plānotāja
I.Urtāne
Piedalās:
Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Preses pārstāvji:
Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”)
Protokolē: kancelejas vadītājas vietniece A.Šūmane
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.10
1.§
Par Saistošo noteikumu
„Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un izīrēšanas kārtību Siguldas novadā”
apstiprināšanu
Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja D.Indzere
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Debatēs piedalās J.Odziņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā
izteiktos priekšlikumus, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners,
E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – 1 (J.Odziņš), atturas – nav, dome
nolemj:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.22 „Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un
izīrēšanas kārtību Siguldas novadā”.
2. Saistošos noteikumus rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt LR Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
2.§
Par metālapstrādes virpas nodošanu metāllūžņos
Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada domes Finanšu komitejas 2009.gada 29.jūlija sēdes
protokolu Nr.15§6, dome konstatē:
1. 2009.gada 27.jūnijā ir saņemts Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centra direktora
I.R. iesniegums - par atļauju metālapstrādes virpas pārdošanai.
2. Pēc Siguldas novada domes pamatlīdzekļu uzskaites kartiņasNr.722003 datiem
redzams, ka atlikusī bilances vērtība metālapstrādes virpai ir 0.00 LVL.
3. Ar 2009.gada 29.jūlija Finanšu komitejas lēmumu Nr.15§6 nolemts atbalstīt
metālapstrādes virpas pārdošanu un uzdot privatizācijas komisijai veikt pārdošanas
procedūru.
4. Valsts un pašvaldību mantas Atsavināšanas likuma 3.pants nosaka, ka mantu var
atsavināt – pārdodot par brīvu cenu vai nododot bez atlīdzības. Pārdošana par brīvu
cenu ir tad, ja cena nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt nosacītā cena ir mantas
vērtība, kas noteikta ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc grāmatvedības
datiem. Atlikusī bilances vērtība metālapstrādes virpai ir 0.00 LVL
5. Valsts un pašvaldību mantas Atsavināšanas likuma 37.panta 1.punkts nosaka - pārdot
par brīvu cenu var, ja izsoles izmaksas ir lielākas par mantas vērtību. Ņemot vērā
iepriekšminēto, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības
uzskaites datiem mazāka par 500 LVL, šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt
mazāka par atlikušo vērtību. Gadījumā, ja tiks veikta mantas pārdošana, tad izsoles
izmaksas būs lielākas nekā iegūstamā mantas vērtība, savukārt metālapstrādes virpas
vērtība ir 0.00 LVL, līdz ar to šāds atsavināšanas veids nav rentabls.
Pamatojoties uz likuma ”Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 1.panta
pirmo, sesto, septīto daļu, 3.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 37.panta
pirmo un otro daļu, privatizācijas komisijas 2009.gada 21.septembra lēmumu Nr.2§1,
Attīstības un tūrisma komitejas 2009.gada 23.septembra sēdes Nr.7 lēmumu, atklāti balsojot,
ar 15 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Nodot metālapstrādes virpu metāllūžņos par to iesniedzot norēķinu Siguldas novada
domes Finanšu pārvaldei.
2. Domes Finanšu pārvaldei izslēgt metālapstrādes virpu no domes bilances.
3.§
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Par neapbūvēta zemesgabala J.Poruka ielā 4, Siguldā atsavināšanu
Privatizācijas komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas
2009.gada 21.septembra sēdes ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu J.Poruka ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā ar kadastra Nr.8015 002 1716, zemes
platība 2226 m², dome konstatē:
1.
Nekustamais īpašums J.Poruka ielā 4, Siguldā ar kadastra Nr.8015 002
1716, 2226m² platībā pieder Siguldas novada domei pamatojoties uz Rīgas
rajona zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 5.septembra lēmumu, nodalījuma
Nr.1000 0024 8054.
2.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – dzīvojamo māju apbūve, kods
0601.
3.
Nekustamais īpašums J.Poruka ielā 4, Siguldā ar kadastra Nr. 8015 002
1716, nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma „Valsts un pašvaldības mantas
atsavināšanas likums” 3.panta pirmo daļu – pašvaldības nekustamo mantu var atsavināt
pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi, 4.panta pirmo daļu – pašvaldības
mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to
funkciju nodrošināšanai, 5.panta pirmo daļu – atļauju atsavināt pašvaldības nekustamo
īpašumu dod attiecīgā dome, 8.panta otro daļu – atsavināšanai paredzētā pašvaldības
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās pašvaldības domes noteiktajā kārtība,
9.panta otro daļu – institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu,
nosaka pašvaldības dome, 10.panta otro daļu – izsoli rīko tās institūcijas izveidota komisija,
kura organizē mantas atsavināšanu un Pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijas 2009.gada
21.septembra lēmumu Nr.2§2, Attīstības un tūrisma komitejas 2009.gada 23.septembra sēdes
Nr.7 lēmumu, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners,
E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.
3.
4.

Atsavināt Siguldas novada domei piederošo nekustamo īpašumu J.Poruka
ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā ar kadastra Nr. 8015 002 1716, un platību
0,2226 ha.
Noteikt nekustamā īpašuma J.Poruka ielā 4, Siguldā atsavināšanas veidu pārdošana izsolē.
Nekustamā īpašuma J.Poruka ielā 4, Siguldā novērtēšanu pasūtīt
sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam.
Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma izsoles komisijai organizēt
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru.

4.§
Par „bezceļa” braukšanas treniņa trases ierīkošanu
Teritorijas plānotāja Ilze Urtāne
Debatēs piedalās D.Dukurs, A.Zaviļeiskis
Siguldas novada dome ir saņēmusi biedrības „Klubs KM Sigulda” (Reģ.Nr.40008144979;
juridiskā adrese Šķūņu iela 2, Siguldas pag., Siguldas nov.) valdes locekļa K.L. iesniegumu ar
lūgumu atļaut ierīkot publiski pieejamu „bezceļa” braukšanas treniņu trasi zemesgabalā, ar
adresi - [adrese], dome konstatē:
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1. Saskaņā ar Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 217 datiem, nekustamais
īpašums [adrese] pieder A.O. 2009.gada 24.augustā ir noslēgts zemes nomas līgums
starp A.O. un biedrību „Klubs KM Sigulda” valdes locekli K.L.
2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 2009.gada
2.septembra Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par Siguldas novada
teritorijas plānojumu”, kas sastāv no „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2008. 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.
Nr. 20., §2), 134.punktu - visās teritorijās atļautā izmantošana ir ceļu, ielu, laukumu
un piebrauktuvju izbūve. Savukārt šo noteikumu 367.1.9.punkts nosaka, ka šajā
teritorijā ir atļauta atklātu sporta laukumu izveidošana.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 2009.gada 02.
septembra Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par Siguldas novada teritorijas
plānojumu”, kas sastāv no „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2008. - 2020.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot. Nr. 20., §2), 134.un
367.1.9. punktiem, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – 1 (D.Dukurs), atturas – 1 (J.Kiršteins), dome
nolemj:
Atļaut biedrībai „Klubs KM Sigulda” (Reģ.Nr.40008144979; juridiskā adrese Šķūņu iela 2,
Siguldas pag., Siguldas nov.) ierīkot „bezceļa” braukšanas treniņa trasi zemesgabalā, ar adresi
- [adrese], kad. Nr. [..] 4,68 ha platībā.
5.§
Par zemesgabala [adrese] detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma
teritorijas robežu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Teritorijas plānotāja Ilze Urtāne
Saskaņā ar zemesgabala [adrese], īpašnieku G.Ū. un E.G., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv
G.Ū. 2009.gada 15.septembra iesniegumu un pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma
6.panta piekto daļu, 19.10.2004. MK 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 2009.gada 2.septembra Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12
„Par Siguldas novada teritorijas plānojumu”, kas sastāv no „Siguldas novada teritorijas
plānojuma 2008. - 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” (prot. Nr. 20., §2) 401.6.punktu, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš,
J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Uzsākt
zemesgabala
[adrese]
(kad.Nr.[..])
detālplānojuma
izstrādi.
Detālplānojuma ierosinātāji – G.Ū. un E.G.
2. Apstiprināt par lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma izstrādes vadītāju
Siguldas novada būvvaldes teritorijas plānotāju Ilzi Urtāni.
3. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma teritorijas robežu un darba
uzdevumu.
4. Noslēgt līgumu starp ierosinātāju, pašvaldību un izstrādātāju par lēmuma 1. punktā
minētā detālplānojuma izstrādi un finansēšanu saskaņā ar pievienoto līguma
projektu.
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6.§
Par zemes, zem Krasta ielas otrās zemes vienības, piederību
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
Izskatot Siguldas novada domes Zemes pārvaldes informāciju par zemes lietojumu zem
Krasta ielas daļas Siguldas pilsētā, dome konstatē:
1) Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta Krasta iela.
Faktiski iela sastāv no 2 (divām) zemes vienībām, vienai ir kadastra numurs - 8015
002 4609, bet otra daļa nav reģistrēta informācijas sistēmā;
2) Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4 daļu, uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās
var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem ir izbūvētas
ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā;
3) Saskaņā ar 01.09.2009. Ministru kabineta Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka Valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojam zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11.punktu,
pašvaldības dome pieņem lēmumu par pilsētu un lauku apvidus zemes piederību,
piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai;
4) Saskaņā ar "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums" 14.panta 2.daļu,
nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet
numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos
piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome.
5) 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).
6) Iesniegums izskatīts Siguldas novada domes Attīstības un tūrisma komitejas
2009.gada 23.septembra sēdē un akceptēts (protokols Nr.7);
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu, likuma
"Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums" 14.panta 2.daļu, 01.09.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr.996 "Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 11.punktu, 20.06.2006. MK noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, Attīstības un tūrisma komitejas 2009.gada
23.septembra atzinumu (protokols Nr.7), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš,
J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes vienībai 0,095 ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pie
robežu uzmērīšanas dabā) nosaukumu Krasta iela, Sigulda, Siguldas novads.
2. Noteikt, ka īpašuma Krasta iela (kadastra numurs 8015 002 4609), 2 (otrā) zemes
vienība, saskaņā ar Pielikumu, ir piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai.
3. Noteikt zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
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Lēmumu un Pielikumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai un Valsts Adrešu reģistram uz
adresi Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.
7.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
1. Siguldas novada domē saņemts R.A. iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par
atteikumu no pirmpirkuma tiesībām attiecībā uz nekustamo īpašumu Līvu iela 24,
Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads (kadastra Nr.8042 004 0359).
Pamatojoties uz 07.06.1994. 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, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš,
J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu Līvu iela 24, Allaži, Allažu
pagasts, Siguldas novads, 0,303 ha platībā (kadastra Nr.8042 004 0359).
Pircējs: R.A., p.k.[..]
Pirkuma cena: 1000,00 (viens tūkstotis latu) LVL.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās brīža.
2. Siguldas novada domē saņemts J.A. iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par
atteikumu no pirmpirkuma tiesībām attiecībā uz nekustamo īpašumu „d/s Allaži
Nr.312”, Allažu pagasts, Siguldas novads (kadastra Nr.8042 001 0087).
Pamatojoties uz 07.06.1994. 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, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš,
J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „d/s Allaži Nr.312”,
Mētru iela Nr.312, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kas sastāv no zemes
gabala 0,0561 ha platībā (kadastra Nr. 8042 001 0087), dārza mājas (kadastra
apzīmējums 8042 001 0087 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 8042 001 0087
002).
Pircējs: J.A., p.k. [..]
Pirkuma cena: 21185,96 (divdesmit viens tūkstotis viens simts astoņdesmit pieci,
komats 96 eiro) EUR
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās brīža.
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3. Siguldas novada domē saņemts Z.O. iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par
atteikumu no pirmpirkuma tiesībām attiecībā uz nekustamo īpašumu Jāņogu iela 7,
Sigulda, Siguldas novads (kadastra numurs 8015 002 2833).
Pamatojoties uz 07.06.1994. MK noteikumiem Nr.110 „Par kārtību, kādā pilsētu un
pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” un ņemot vērā
to, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā
minēto pašvaldības funkciju realizācijai, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš,
J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jāņogu iela 7,
Sigulda, Siguldas novads, kas sastāv no zemes gabala 2100 m² platībā (kadastra
numurs 8015 002 2833) un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 8015 002 2833
001).
Pircējs: Z.O. , p.k.[..]
Pirkuma cena: 220000,00 (divi simti divdesmit tūkstoši eiro) EUR.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās brīža.
4. Siguldas novada domē saņemts J.H. 2009.gada 28.septembra iesniegums ar lūgumu
izskatīt jautājumu par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām attiecībā uz nekustamo
īpašumu „d/s Allaži Nr.182”, Allažu pagasts, Siguldas novads (kadastra Nr. 8042 001
0205).
Pamatojoties uz 07.06.1994. 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, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš,
J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „d/s Allaži Nr.182”,
Bišu iela Nr.182, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kas sastāv no zemes
gabala 0,0634 ha platībā (kadastra Nr. 8042 001 0205).
Pircējs: J.H., p.k. [..]
Pirkuma cena: 7114,36(septiņi tūkstoši viens simts četrpadsmit eiro trīsdesmit seši
centi) EUR
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās brīža.
8.§
Par Siguldas novada Būvvaldes nolikuma projekta apstiprināšanu
Būvvaldes vadītāja R.Bete
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
„Būvniecības likuma” 7.panta otro daļu un ņemot vērā Attīstības un tūrisma komitejas
23.09.2009. sēdes atzinumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte,
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D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Būvvaldes nolikuma projektu.
9.§
Par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra
dzīvojamās telpas izīrēšanai
Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja D.Indzere
Izskatījusi G.K., deklarētā dzīvesvieta [adrese], 2009.gada 10.augusta iesniegumu,
kurā lūdz viņu izslēgt no dzīvokļu uzskaites rindas, dome konstatē:
1) Pēc Siguldas novada domes uzskaites palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu
risināšanai, G.K. uzņemts dzīvokļu uzskaites pirmajā nodrošinājuma grupā 1999.gada
22.decembrī.
2) G.K. ir iegādājies īpašumu [adrese], ko apliecina savā iesniegumā.
3) Siguldas novada domes 2004.gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Personu, kurām
nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un
pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.14,§4) otrās daļas 2.4.punkts un
2.5.1.2.apakšpunkts nosaka, ka persona izslēdzama no palīdzības reģistra, ja zuduši
apstākļi, kuri bija par pamatu personas reģistrēšanai palīdzības saņemšanai.
Pamatojoties uz Siguldas novada domes 2004.gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr.7
„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” (prot.Nr.14,§4) otrās daļas
2.4.punktu un 2.5.1.2.apakšpunktu, ņemot vērā Sociālās palīdzības komitejas 2009.gada
26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.10) un Dzīvokļu komisijas 2009.gada 24.augusta sēdes
atzinumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Izslēgt G.K. no Siguldas novada domes dzīvokļu palīdzības reģistra dzīvokļa jautājuma
risināšanā.
10.§
Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības
programmas īstenošanai Siguldas 2.vidusskolā” finansējuma izmaiņām
Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.otrās daļas
5.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 2009.gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu
Nr.840 „Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotāciju piešķiršanai
pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu
līdzfinansēto projektu īstenošanai” 1.punktu, Ministru kabineta noteikumu NR.200 16.punktu
un saskaņā ar 2009.gada Siguldas novada domes lēmumu „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide
vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai Siguldas 2.vidusskolā”
(protok.Nr.18,§8), par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.1.3.1. aktivitāti „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana”, projekta konkursā pieteikto projektu, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par
(V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
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J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:

A.Zaviļeiskis,

J.Zilvers,

1. Izslēgt no projekta „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās
izglītības programmas īstenošanai Siguldas 2. vidusskolā” pieteikuma finansēšanas
plāna valsts budžeta dotāciju 2 951 LVL apmērā.
2. Noteikt, ka projekta kopējās izmaksas ir 98 392 LVL, tai skaitā Siguldas novada
domes izmaksas ir 14 759 LVL (15%). Plānotais finansiālais atbalsts no Eiropas
Reģionālā attīstības fonda pēc projekta apstiprināšanas ir 83 633 LVL – 85% no
kopējās summas.
3. Izslēgt 2009.gada 29.jūlijā pieņemtā Siguldas novada domes lēmuma „Materiāli
tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai
Siguldas 2. vidusskolā” (protok.Nr.18, §8) otro punktu, par projekta finansējumu.
11.§
Par iesniegumu
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
Izskatot D.G., dzīvo – [adrese], 2009.gada 2.septembra iesniegumu par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam [adrese], dome konstatē:
1. VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nekustamā īpašuma
[nosaukums], kadastra numurs [..], nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Lietošanas mērķis noteikts ar
Siguldas novada domes 2003.gada 12.novembra lēmumu „Par adrešu piešķiršanu”,
protokols Nr. 13, §3, p.6;
2. Zemes gabals nav apbūvēts, tā faktiskais izmantošanas veids ir lauksaimniecība.
Zemes īpašumiem, kas robežojas ar nekustamo īpašumu [adrese] ([adrese], [adrese],
[adrese], [adrese], [adrese]), valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Saskaņā ar 20.06.2006. Ministru kabineta 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).
4. Iesniegums izskatīts Siguldas novada domes Attīstības un tūrisma komitejas
2009.gada 23.septembra sēdē un akceptēts (protokols Nr.7);
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” 2.punktu, atklāti balsojot, ar 15
balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Mainīt nekustamam īpašumam [adrese], kadastra numurs [..]. platība 3,858 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601) uz lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
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Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona
Administratīvajā tiesā.
12.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai A.V.
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja D.Liepiņa
Izskatījusi A.V., dzīvo – [adrese], 2009.gada 6.septembra iesniegumu, par ar dzīvokļa
[adrese], saistītā zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, dome konstatē:
1. 1992.gada 6.novembrī noslēgts PIRKUMA – PĀRDEVUMA LĪGUMS
VIENOŠANĀS starp SIA Firmu „Allaži” un A.V. par dzīvokli [adrese].
2. A.V. veicis maksājumus par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes
gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un dzīvojamās mājas reģistrāciju
zemesgrāmatā (06.09.2009. izziņa).
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
75.panta pirmo, ceturto un astoto daļu, Allažu pagasta padomes 2004.gada 22.janvāra sēdes
lēmumu Nr.37 „1.§ Zemes reforma „1.3. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības ēku
privatizācijai””, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2009.gada 21.septembra lēmumu
(protokols Nr.3, p.1), Attīstības un tūrisma komitejas 2009.gada 23.septembra lēmumu
(protokols Nr.7, p.16), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Slēgt vienošanos ar A.V., personas kods [..], par zemes gabala nodošanu īpašumā bez
atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
Vārds, uzvārds
A.V.

Adrese
[adrese]

Kopīpašuma daļas
10030/241050

13.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai M.D.
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja D.Liepiņa
Izskatījusi M.D., dzīvo – [adrese], 2009.gada 6.septembra iesniegumu, par ar dzīvokļa
[adrese] saistītā zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, dome konstatē:
1. 1992.gada 23.oktobrī noslēgts PIRKUMA – PĀRDEVUMA LĪGUMS
VIENOŠANĀS starp SIA Firmu „Allaži” un M.D. par dzīvokli [adrese]
2. M.D. veikusi maksājumus par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā
zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un dzīvojamās mājas
reģistrāciju zemesgrāmatā (03.09.2009. izziņa).
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmo, ceturto un astoto daļu ceturto daļu, Allažu pagasta padomes 2006.gada 21.decembra
sēdes lēmumu Nr.27 „Par īpašuma Stārķa ielas 2 privatizācijas apmaksas kārtību”, Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2009.gada 21.septembra lēmumu (protokols Nr.3, p.1),
Attīstības un tūrisma komitejas 2009.gada 23.septembra lēmumu (protokols Nr.7, p.16)
Siguldas novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
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A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Slēgt vienošanos ar M.D., personas kods [..], par zemes gabala nodošanu īpašumā bez
atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
Vārds, uzvārds
M.D.

Adrese
[adrese]

Kopīpašuma daļas
8480/123550

14.§
Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja D.Indzere
Izskatīja Sociālās palīdzības komitejas atbalstītus iedzīvotāju iesniegumus par
vienreizēja materiāla pabalsta piešķiršanu.
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.
Siguldas novada domes 04.06.2008.g. saistošo noteikumu Nr.8 (prot.Nr.11, §3) ,,Par
sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” ar grozījumiem 2009. gada 2.septembrī
2.3.punkts nosaka, ka 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. Lēmumu
apstiprina Siguldas novada dome.
Ņemot vērā Sociālās palīdzības komitejas 2009.gada 16.septembra atzinumu
(prot.Nr.11), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners,
E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piešķirt pabalstu apmaksai par pusdienām skolā 3 bērniem 2009./2010.mācību gadā, sākot ar
01.10.2009.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumos Nr.1, Nr.2.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, pielikums ir konfidenciāls.
15.§
Par remonta izdevumu kompensēšanu
Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi V.T. 2009.gada 5.augusta iesniegumu par remonta izdevumu 389.00 LVL
apmērā kompensāciju, dome konstatē:
1. 2009.gada 16.jūnijā starp Siguldas novada domi un V.T. ir noslēgts līgums par telpu
nomu [adrese], ar kopējo platību 28.1 m², foto pakalpojumu sniegšanai. Nomas maksa par 1
m² ir 1.80 LVL (bez PVN), kopējā summa mēnesī 50.58 LVL (bez PVN).
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2. Saskaņā ar īguma 2.1.3. un 2.2. punktus, nomnieks ar telpu stāvokli uz līguma
slēgšanas brīdi ir iepazinies un apņēmies remontu veikt patstāvīgi par saviem līdzekļiem.
3. Remonta laikā ir atklājušies slēpti telpas defekti, kā rezultātā tika veikts papildus
remonts 389.00 LVL apmērā. Par materiālu iegādi pievienotas čeku kopijas par 139.58 LVL,
pārējie līdzekļi izmantoti darba samaksai, par ko nav dokumentālu pierādījumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Finanšu komitejas 2009.gada 16.septembra atzinumu
(prot.Nr.18, § 1), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Noslēgt papildus vienošanos ar V.T. par grozījumiem telpu nomas līgumā.
2. Kompensēt remonta izdevumus 139.58 LVL apmērā samazinot nomas maksu mēnesī
par 50% līdz brīdim, kad tiks segti remonta izdevumi.
16.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no L.O.
Nekustamo īpašumu nodokļu administratore A.Picka
Siguldas novada dome izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu
par L.O. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemesgabalu, ar adresi –[adrese], kadastra
Nr. [..].
Izvērtējot Siguldas novada domes rīcībā esošo informāciju, iesniegtos dokumentus un
lietas materiālus un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu, likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 1.panta pirmās daļas 5.punktu un 26.panta pirmo daļu,
30.09.2009. Finanšu komitejas sēdes (prot.Nr.19, §5) atzinumu, atklāti balsojot, ar 15 balsīm
par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piedzīt no L.O. nekustamā īpašuma nodokli 152.96 LVL, kavējuma naudu 46.41 LVL,
kopā 199.37 LVL (viens simts deviņdesmit deviņi lati, 37 santīmi) bezstrīdus kārtībā,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvajā rajona tiesā.
17.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem J.K.
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore A.Picka
Debatēs piedalās J.Borīte
1. Siguldas novada dome ir izskatījusi J.K., personas kods: [..], adrese – [adrese], 07.09.2009.
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. 16.01.2008. VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi J.K. atļauju, sērija BF numurs [..],
nodarboties ar taksometru pakalpojumu veikšanu.
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2.2. Taksometru stāvvieta noteikta Siguldas pilsētas dzelzceļa stacijas laukuma labajā
pusē, skatoties no dzelzceļa stacijas, kopējā rindā.
2.3. J.K. 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” 2.2.
punktam.
3. Saskaņā ar autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pasažieru
pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis
speciālo atļauju (licenci) , ko izsniedz pašvaldība. Tā apstiprina licencēšanas noteikumus
un vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu, kā arī nosaka pašvaldības atšķirības zīmi un
tās izvietojumu ārpusē uz taksometra virsbūves. Savukārt Autopārvadājumu likuma
35.panta otrajā daļā ir noteikts, ka speciālā atļauja (licence) dod tiesības veikt vieglo
taksometru pārvadājumus tikai attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt
pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas un uzņemt pasažieri atpakaļceļā.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta f. apakšpunktu, Autopārvadājumu likuma 35. panta pirmo daļu 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. punktiem, atklāti balsojot, ar 15
balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izsniegt J.K., personas kods: [..], licenci Nr.9 pasažieru komercpārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz 1 (vienu) gadu
no 2009.gada 26.septembra līdz 2010.gada 26.septembrim, kā arī licences kartīti
transporta līdzeklim VW CARAVELLE, Reģ.Nr. TX 4841 uz gadu no 2009.gada
26.septemra līdz 2010.gada 26.septembrim.
2. 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).
18.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem M.L.
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore A.Picka
1. Siguldas novada dome ir izskatījusi M.L., personas kods: [..], adrese – [adrese],
02.09.2009. 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. 16.01.2008. VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi M.L. 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. M.L. 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” 2.2.
punktam.
3. Saskaņā ar autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pasažieru
pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis
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speciālo atļauju (licenci) , ko izsniedz pašvaldība. Tā apstiprina licencēšanas noteikumus
un vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu, kā arī nosaka pašvaldības atšķirības zīmi un
tās izvietojumu ārpusē uz taksometra virsbūves. Savukārt Autopārvadājumu likuma
35.panta otrajā daļā ir noteikts, ka speciālā atļauja (licence) dod tiesības veikt vieglo
taksometru pārvadājumus tikai attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt
pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas un uzņemt pasažieri atpakaļceļā.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta f.apakšpunktu, Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu 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. punktiem, atklāti balsojot, ar 15
balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izsniegt M.L., personas kods: [..], licenci Nr.8 pasažieru komercpārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz 1 (vienu) gadu
no 2009.gada 4.oktobra līdz 2010.gada 4.oktobrim, kā arī licences kartīti transporta
līdzeklim FORD GALAXY, Reģ.Nr. TX 6037 uz gadu no 2009.gada 4.oktobra līdz
2010.gada 4.oktobrim.
2. Licences kartīte izsniedzama pēc licences saņemšanas iemaksājot Siguldas novada
domes budžetā summu par maksas pakalpojumu – licences kartītes izgatavošanu un
noformēšanu Ls 25,-(divdesmit pieci lati un 00 santīmi) un pievienotās vērtības
nodokli- 21% no šis summas Ls 5,25 (pieci lati un 25 santīmi).
19.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem P.P.
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore A.Picka
1.

Siguldas novada dome ir izskatījusi P.P., adrese – [adrese], 2009.gada 1.septembra
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. 2008.gada 1.janvārī VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi P.P. atļauju, sērija BF
numurs [..], nodarboties ar taksometru pakalpojumu sniegšanu.
2.2. Taksometru stāvvieta noteikta Siguldas pilsētas dzelzceļa stacijas laukuma
labajā pusē, skatoties no dzelzceļa stacijas, kopējā rindā.
2.3. P.P. 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
noteikumu” 2.2. punktam.
3. Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pasažieru
pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo
atļauju (licenci), ko izsniedz pašvaldība. Tā apstiprina licencēšanas noteikumus un vieglo
taksometru stāvvietu izvietojumu, kā arī nosaka pašvaldības atšķirības zīmi un tās
izvietojumu ārpusē uz taksometra virsbūves. Savukārt Autopārvadājumu likuma 35.panta
otraja daļā ir noteikts, ka speciālā atļauja (licence) dod tiesības veikt vieglo taksometru
pārvadājumus tikai attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz
jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas un uzņemt pasažieri atpakaļceļā.
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Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14. punkta f. apakšpunktu, Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu, Rīgas rajona
padomes 18.12.2007. saistošo noteikumu Nr.5 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšanas noteikumu” 2.2. 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. punktiem, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Izsniegt P.P., personas kods [..], licenci Nr.7 „Pasažieru komercpārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz 1 (vienu) gadu
no 2009.gada 5.oktobra līdz 2010. gada 4.oktobrim, kā arī licences kartīti transporta
līdzeklim Audi-80, Reģ.Nr.TX 1004 uz gadu no 2009.gada 5.oktobra līdz 2010.gada
4.oktobrim.
2. Licences kartīte izsniedzama pēc licences saņemšanas iemaksājot Siguldas novada
domes budžetā summu par maksas pakalpojumu – licences kartītes izgatavošanu un
noformēšanu Ls 25,-(divdesmit pieci lati un 00 santīmi) un pievienotās vērtības
nodokli- 21% no šis summas Ls 5,25 (pieci lati un 25 santīmi).
20.§
Par piemaksu noteikšanu
Ekonomiste A.Strautmane
Pamatojoties uz LR MK 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 3.daļu, saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada 27.augusta sēdes
atzinumu (prot. Nr. 2, § 1) un Finanšu komitejas 2009.gada 16.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.18, § 4), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, L.Sausiņa, A.Vāgners, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret – 1 (J.Odziņš), atturas – 1 (J.Strautmanis), G.Zvejnieks
balsošanā nepiedalās, dome nolemj:
1.

Piešķirt Siguldas novada vispārizglītojošo skolu direktoriem, pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītājiem ikmēneša pašvaldības piemaksu par papildus darbu un kvalitāti
25% apmērā (Vispārizglītojošo skolu direktoriem 7% no mērķdotācijas, 18% no
pašvaldības budžeta) no šī gada 1.septembra līdz 31.decembrim, no pašvaldības
budžeta līdzekļiem sedzot 6048,12 LVL.
2. Piemaksas tiek aprēķinātas no LR MK 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikumā „ Pedagogu, izglītības iestāžu
vadītāju, viņu vietnieku un struktūrvienību vadītāju zemākās mēneša darba algas
likmes” noteiktās algas likmes.
Valters Mačs
Ņina Balode
Rima Sitņikova
Vilnis Trupavnieks
Gundega Pētersone
Māra Jēkabsone
Sandra Tukiša
Aiva Butevica
Aivars Fridrihsons

Likme
508
508
486
558.8
457
471
457
457
471

7%
35.56
35.56
34.02
39.116
31.99
32.97
31.99
0
0
16

18%
91.44
91.44
87.48
100.58
82.26
84.78
82.26
0
0

25%
0
0
0
0
0
0
0
114.25
117.75

Anda Timermane
Lilija Vītola
Guntars Zvejnieks
Kopā
VOSA
4 mēneši

471
486
508

0
0
0

0
0
0
620.24
149.42
3078.64

117.75
121.5
127
598.25
144.12
2969.48

3. Par pirmsskolas izglītības vadīšanu piešķirt ikmēneša pašvaldības piemaksu no šī gada
1.septembra līdz 31.decembrim:
- Allažu pamatskolas direktorei Sandrai Tukišai 50,00 LVL mēnesī;
- Mores pamatskolas direktorei Gundegai Pētersonei 12,00 LVL mēnesī,
4. Par darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām piešķirt Mores pamatskolas direktorei
Gundegai Pētersonei ikmēneša piemaksu 25.00 LVL apmērā no 2009.gada 1.septembra
līdz 31. decembrim.
5. Noteikt pirmskolas izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem piemaksu 7%
apmērā no tarifikācijā noteiktās mēneša darba algas likmes.
21.§
Par mērķdotācijas sadalījumu interešu izglītības programmām
Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas
sadales komisijas 2009.gada 25.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.1),
pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2009.gadam” 7.pielikumu, kultūras un izglītības
komitejas 2009.gada 27.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.20,§5) un finanšu komitejas
2009.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.18,§8), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, G.Zvejnieks balsošanā nepiedalās, dome nolemj:
Akceptēt interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales
komisijas lēmumu un Siguldas novadam 4 mēnešiem piešķirto mērķdotāciju 15 185,00 LVL
(piecpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci lati) apmērā piešķirt sekojošām interešu
izglītības programmām:
Programmas
realizētājs

Izglītības
Pedagogi
programmas
nosaukums
Siguldas
Pūtēju
Andris
Mākslu skola orķestris
Muižnieks,
"Sudrabskaņa" Guntars
Zvejnieks,
Helmuts Zābers,
Jānis Špacs
Mākslas un
Agita Zālīte
dizaina studija

Siguldas BJIC Mazpulks
Aktīvie

Vija Brikmane
Aiga Auziņa

Mērķauditorija Vecuma
grupa
Mākslu skolas
audzēkņi

Siguldas skolu
audz. Un
jaunieši
Siguldas skolu
audz.
Siguldas skolu
17

10 - 20

Bērnu
skaits
grupā
> 16

Finansējums
(4 mēnešiem)
1265.72

12 - 18

177.27

Nav dots 10 - 12 (2 180.82
grupas)
Nav dots 12
118.18

pārgājieni un
vides spēles
Basketbola
pulciņš
Futbola
pulciņš
Volejbola
pulciņš
Tehniskā
modelēšana
Ādas plastikas
pulciņš
Pērlīšu
mākslas
pulciņš
"Pika" - LM
pulc.
Angļu valodas
pulciņš
Mores
pamatskola

audz.
5. - 12. kl.
Ance Zariņa
meitenes
Siguldas skolu
Aivis Zeņģis
audz.
7. - 9. kl.
Normunds Šulte meitenes

Allažu
pamatskola

Vokālie
ansambļi
Keramikas

173.73

11

> 16

173.73

10 - 15

180.82
120.54

241.09

Larisa Speļģe

Bērni un jaunieši 7 - 25

10 - 12
8 - 10 (2
grupas)

Larisa Speļģe

Bērni un jaunieši 5 - 25

8

Daiga Strazdiņa 1. - 6. kl. skolēni 6 - 13
Pirmskolas
Andreta Čivča vecuma bērni
5-7

Siguldas
Skatuves runa Anita Bāliņa
2.vidusskola Atlētiskā
vingrošana
Agris Lelis
Žurnālistikas
pulciņš
Ludmila Kupriša
Franču valodas Vajčeslavs
pulc.
Amosovs

Koris
Ansamblis
TDK
"Vizbulīte"
Sporta
aerobika
Noformēšana
un dizains

15

Aija Zvaigznīte 1. - 7. kl. skolēni

Mores psk. un
Mūzikas pulc. Maija Ādamsone sākumsk.
Mores psk. 1. Sporta spēles Inga Celmiņa
4. kl.
Mores psk. 1. Sporta dejas Inga Celmiņa
4. kl.

Siguldas
3.pamatskola

12 - 18

241.09

12
120.54
10 - 12 (2
grupas)
180.82

5-7
gadi

124.09

7 - 11

124.09

7 - 11

124.09

2. vsk. 1. - 9. kl. 7 - 16
2. vsk. 9. - 12.
kl.
14 - 18
2. vsk. 5. - 12.
kl.
11 - 19

14

120.54

10

236.36

12 - 16

120.54

2. vsk. 7. - 8. kl. 12 - 15

120.54

Līga
Trupavniece, Ilze
Eglīte
3. psk. 1. - 6. kl. 7 - 13
Līga Trupavniece 3. psk. 2. - 6. kl. 8 - 12

19 - 30
10 - 15

Inga Liepiņa
Andra
Fridrihsone

3. psk. 1. - 6. kl. 7 - 13

19 - 30
1898.58
12 - 20 (3
grupas)
253.14

Iveta Krūzīte

3. psk. 1. - 4. kl. 7 - 10

253.14

Inguna Kalviša
Aija Lubgane

Allažu psk. 1. 9. kl.
7 - 16
Allažu psk. 1. - 7 - 14

10 - 15 (3
grupas)
240.49
3 grupas 177.20

3. psk. 1. - 6. kl. 7 - 13

18

379.72
253.14

pulciņš
TDK
Amatniecības
un
kokapstrādes
pulciņš
Basketbola
pulciņš
Vides izpētes
pulc.
Siguldas
1.pamatskola Aerobika
Muzikalitātes
attīstības pulc.
Zēnu koris
Mūzikas
pulciņš
VM pulciņš
TDK
"Purenīte"
Sporta spēles

Ilona Šmite

7. kl.
Allažu psk. 1. 9. kl.
7 - 16

4 grupas

Allažu psk. 4. 9. kl.
10 - 16
Allažu psk. 5. Agnija Labrence 9. kl.
Allažu psk. 6. Jānis Teterovskis 9. kl.
13 - 16
Ēvalds Pastars

Diāna Meirāne

2. - 9. kl. sk.

Inga Jansone
1. - 5. kl.
Evija Kupavska 3. - 6. kl. zēni
5. - 9. kl.
Evija Kupavska meitenes
Dace Melbārde 1. - 6. kl. skolēni
Dzintra Fogele
Ina Belinska

1. - 9. kl sk.
6. - 9. kl.

848.03

126.57
173.73
121.61

9 - 16

10 - 15 (3
grupas)
241.09

7 - 12
9 - 13

361.63
177.27

11 - 15
7 - 13

236.36
180.82

7 - 16
12 - 16

22 - 26 (6 8 grupas) 964.36
301.36

Siguldas Valsts TDK
ģimnāzija "Vizbulīte"
Indra Ozoliņa
7. - 12. kl. audz. 12 - 19
Jauniešu koris
Ģimn. audz. un
"Atvars"
Jānis Baltiņš
jaunieši
16 - 25
Meiteņu
vokālais
7. - 9. kl.
ansamblis
Ingrīda Dreimane meitenes
12 - 16
Siguldas Sporta
skola

518.94
632.86
120.75

Badmintons
Kalnu
slēpošana
Dambrete

Ainārs Gureckis Bērni un jaunieši 7 - 25

10 - 12 (3
vecuma
grupas)
1265.72

Solvita Dreimane
5 - 16
Edgars Ratnieks Bērni un jaunieši 8 - 16

2 grupas
12 - 14

590.90
602.72

Orfa studija

Liene Circene

< 15 (2
grupas)

120.54

Liene Circene

Pirmskolas
vecuma bērni

3-7

22.§
Par nolikuma „Kārtība par braukšanas izdevumu segšanu sabiedriskajā transportā
Siguldas novada vispārējās pamatizglītības /1.-9.klase / un vispārējās vidējās izglītības
iestādēs / klātienes 10-12.klase/ izglītojamajiem” apstiprināšanu
Izglītības pārvaldes vadītāja S.Ķirule
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 04.08.2009.
MK noteikumu Nr. 872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos” 7., 9. 10., punktiem, atklāti
balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes nolikuma „Kārtība par braukšanas izdevumu segšanu
sabiedriskajā transportā Siguldas novada vispārējās pamatizglītības /1.-9.klase / un vispārējās
vidējās izglītības iestādēs / klātienes 10-12.klase/ izglītojamajiem” projektu.
23.§
Par Saistošo noteikumu
„Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” apstiprināšanu
Zemes pārvaldes vadītāja A.Viškere
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14. punkta a)apakšpunktu un 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 ”Par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 18.punktu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte,
D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, M.Malcenieks,
A.Vāgners balsošanā nepiedalās, dome nolemj:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumu Nr.23 „Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai
piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” projektu.
2. Saistošos noteikumus Nr.24 „Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai
zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
24.§
Par grozījumiem domes lēmumā
„Par mācību maksu Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis””
Ekonomiste A.Strautmane
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners,
E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz informācijas precizēšanai.
25.§
Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja D.Indzere
Izskatīja Sociālās palīdzības komitejas atbalstītus iedzīvotāju iesniegumus par
vienreizēja materiāla pabalsta piešķiršanu.
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
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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.
Siguldas novada domes 04.06.2008.g. saistošo noteikumu Nr.8 (prot.Nr.11, §3) ,,Par
sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” ar grozījumiem 2009.gada 2.septembrī
2.3.punkts nosaka, ka 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. Lēmumu
apstiprina Siguldas novada dome.
Ņemot vērā Sociālās palīdzības komitejas 2009.gada 29.septembra atzinumu
(prot.Nr.12), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners,
E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.Piešķirt pabalstu apmaksai par pusdienām skolā 2 bērniem 2009./2010.mācību gadā, sākot
ar 01.10.2009.
2. Pabalstu 50% no pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu maksas 1 personai
laika periodā no 01.10.2009. līdz 31.12.2009.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumos Nr.1, Nr.2, Nr.3.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, pielikumi ir konfidenciāli.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 17.10.
Nākošā kārtējā domes sēde 2009.gada 14.oktobrī plkst.16.00.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

A.Šūmane
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