Novada domes sēdes protokols

2009.gada 25.novembrī

Siguldā

Nr.27

Sēdes darba kārtība:
1. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
2. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem un pašvaldības
dzīvokļa īpašuma nodošanu pārvaldīšanai un apsaimniekošanai.
3. Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
4. Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
5. Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
6. Par Attīstības pārvaldes nolikuma projekta apstiprināšanu.
7. Par Rīgas rajona prokuratūras prokurora A.Reiņa vēstuli Nr.4-2795/09.
8. Par nekustama īpašuma zemesgabala Lakstīgalas ielā 11A, Siguldā, domājamo
daļu atsavināšanu.
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no A.Mileikas par īpašumu „Kalna Putniņi”, Mores pagastā.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no E.Saknītes par nekustamo īpašumu „Silvas”, Siguldas pagastā.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no K.Treifeldes par īpašuma Pulkveža Brieža iela 103, Sigulda
zemi un ēkām.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no SIA„Sigulda- Biķernieki” par īpašuma ēkām Lauku iela 1,
Siguldā”.

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no SIA, „Siguldas minerālūdens” par īpašumu (ēkas)
Pulkveža Brieža iela - 111C.
15. Par atteikšanos no atlīdzības par domes deputāta pienākumu pildīšanu.
16. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
17. Par Siguldas novada Siguldas pagasta zemes starpgabalu piekritību valstij.
18. Par zemes starpgabalu piekritību Siguldas novada Mores pagastā.
19. Par zemes starpgabalu Siguldas novada Mores pagastā piekritību valstij.
20. Par zemes starpgabalu piekritību Siguldas novada Siguldas pagastā.
21. Par adreses maiņu ēkai.
22. Par grozījumiem Allažu pagasta padomes 2008.gada 20.marta lēmumā (prot.
Nr.45, 3§, 3.4.p).
23. Par zemes piederību zem pašvaldības ceļiem un ielām.
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24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
25. Par telpu nomas līguma grozījumiem.
26. Par valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

27. Par valsts mērķdotācijas sadali novada 5-6 gadīgo audzēkņu apmācībai.
28. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Rīgas rajona slimnīca” pamatkapitāla
palielināšanu.
29. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par sociālā dzīvokļa statusa
piešķiršanu un izīrēšanas kārtību Siguldas novadā”.
30. Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā.
31. Par grozījumiem Siguldas novada domes Darba kārtības noteikumos.
32. Par Siguldas novada domes Personāla saraksta 2010.gadam apstiprināšanu.
33. Par domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
34. Par projekta "Pašvaldības sniegto publisko pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšana iedzīvotājiem Siguldas novadā" finansējumu.
35. Par Siguldas novada pašvaldības valdījumā esošo ielu un ceļu saraksta
papildināšanu.
36. Par adreses piešķiršanu.
37. Par atļauju dibināt nodibinājumu „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs.
38. Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.
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1.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
1.

dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar Skaidrīti Borisu par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
Vārds, uzvārds
Skaidrīte Borisa

Adrese
Birzes iela 5 dzīvoklis 14,
Allaži, Siguldas novads

2. dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar Voldemāru Šmukšu par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
Vārds, uzvārds
Voldemārs Šmukša

Adrese
Birzes iela 5 dzīvoklis 17,
Allaži, Siguldas novads

3. dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar Alfonu Liepiņu par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
Vārds, uzvārds
Alfons Liepiņš

Adrese
Birzes iela 5 dzīvoklis 20,
Allaži, Siguldas novads

4. dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar Nikolaju Gaigalu par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
Vārds, uzvārds
Nikolajs Gaigals

Adrese
Birzes iela 5 dzīvoklis 26,
Allaži, Siguldas novads

5. dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar Staņislavu Bidzānu par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
Vārds, uzvārds

Adrese
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Staņislavs Bidzāns

Birzes iela 5 dzīvoklis 31,
Allaži, Siguldas novads

6. dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar Jutu Bērzi par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
Vārds, uzvārds

Adrese

Juta Bērze

„PĒRLES” dzīvoklis 2,
Allažu pagasts, Siguldas
novads

7. dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar Inesi Bernhardi par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
Vārds, uzvārds
Inese Bernharde

Adrese
Birzes iela 5 dzīvoklis 33,
Allaži, Siguldas novads

8. dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar Sigitu Jonaiti par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
Vārds, uzvārds
Sigita Jonaite

Adrese
Stārķu iela 2 dzīvoklis 18,
Allaži, Siguldas novads

9. dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar Ainaru Vanagu par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
Vārds, uzvārds
Ainars Vanags

Adrese
Stārķu iela 2 dzīvoklis 4,
Allaži, Siguldas novads

2.§
Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem un pašvaldības dzīvokļa
īpašuma nodošanu pārvaldīšanai un apsaimniekošanai
dome nolemj:
1. Nodot daudzdzīvokļu (10 dzīvokļi) dzīvojamās mājas „Laurenči 3”, Siguldā,
pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem ar 2009.gada 1.novembri.
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2. Nodot pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.3 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Laurenči 3”,
Siguldā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā SIA „CDzP” ar 2009.gada 1.novembri.
3. Noslēgt Apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu ar SIA „CDzP” par pašvaldības
dzīvokļa Nr.3 un kopīpašuma 204/3666 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas,
palīgceltnes un zemes gabala apsaimniekošanu „Laurenči 3”, Siguldā.
3.§
Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
dome nolemj:
Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu Pulkveža Brieža ielā 12 dz.7, Siguldas pilsētā,
Siguldas novadā.
4.§
Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
dome nolemj:
Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu Vēju ielā 7, Siguldas pilsētā, Siguldas
novadā.
5.§
Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
dome nolemj:
Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu Zemgales ielā 7, Siguldas pilsētā, Siguldas
novadā.
6.§
Par Attīstības pārvaldes nolikuma projekta apstiprināšanu
dome nolemj:
1.Apstiprināt Attīstības pārvaldes nolikuma projektu.
7.§
Par Rīgas rajona prokuratūras prokurora A.Reiņa vēstuli Nr.4-2795/09
dome nolemj:
Nav tiesiska pamata uzskatīt, ka T.Puķītis nelikumīgi ieņēmis Siguldas novada domes
priekšsēdētāja amatu no 2008.gada 2.jūlija līdz 2009.gada 1.jūlijam.
Necelt prasību tiesā par prokurora ieskatā T.Puķītim nelikumīgi izmaksāto līdzekļu
piedziņu.
8.§
Par nekustama īpašuma zemesgabala Lakstīgalas ielā 11A, Siguldā, domājamo daļu
atsavināšanu
dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Siguldas novada domei piederošo nekustamo īpašumu –
zemes gabalu 379m² platībā Lakstīgalas iela 11A, Sigulda, Siguldas novads,
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sastāvošu no zemes domājamām daļām zem astoņiem garāžu boksiem:1G, 2G, 3G,
4G, 5G, 6G, 7G, 8G.
2. Nekustamā īpašuma – zemesgabala Lakstīgalas ielā 11A, Siguldā, novērtēšanu
pasūtīt sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam.
3. Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma izsoles komisijai organizēt
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru.
9.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vecpakauši”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, 1.zemes gabala sadalīšanai, atdalot 2 ha lielu
zemes gabalu.
2. Nekustamā īpašuma īpašniekam izsniegt Darba uzdevumu ar papildu
nosacījumiem Siguldas novada būvvaldē.
10.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no A.Mileikas par īpašumu „Kalna Putniņi”, Mores pagastā
dome nolemj:
Piedzīt no Armanda Mileikas par nekustama īpašuma „Kalna Putniņi”, Mores pagastā,
nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli un kavējuma naudu bezstrīdus kārtībā, piedziņu
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
11.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no E.Saknītes par nekustamo īpašumu „Silvas”, Siguldas pagastā
dome nolemj:
Piedzīt no Evijas Saknītes par nekustamo īpašumu „Silvas”, Siguldas pagastā, nekustamā
īpašuma nodokli un kavējuma naudu bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no K.Treifeldes par īpašuma Pulkveža Brieža iela 103, Sigulda zemi un ēkām
dome nolemj:
Piedzīt no Kristīnes Treifeldes par nekustama īpašuma Pulkveža Brieža iela -103 , Sigulda,
zemi un ēkām nekustamā īpašuma nodokli un kavējuma naudu bezstrīdus kārtībā, piedziņu
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
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13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no SIA„Sigulda- Biķernieki” par īpašuma ēkām Lauku iela 1, Siguldā
dome nolemj:
Piedzīt no SIA, „Sigulda-Biķernieki”, juridiskā adrese Lauku iela-1, Sigulda, par
nekustama īpašuma ēkām Lauku iela 1, Siguldā, nekustamā īpašuma nodokli un kavējuma naudu
bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu.
14.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no SIA, „Siguldas minerālūdens” par īpašumu (ēkas) Pulkveža Brieža iela-111C
dome nolemj:
Piedzīt no SIA „Siguldas minerālūdens”, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 111C, Sigulda, par nekustama īpašuma ēkām Pulkveža Brieža iela -111C , Siguldā, nekustamā
īpašuma nodokli un kavējuma naudu bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
15.§
Par atteikšanos no atlīdzības par domes deputāta pienākumu pildīšanu
dome nolemj:
1. Neizmaksāt domes deputātam Verneram Bērziņam atlīdzību par piedalīšanos
pašvaldības domes un komiteju sēdēs un citu deputātu pienākumu pildīšanu no
2009.gada 11.novembra.
2. Informēt Valsts ieņēmumu dienestu, ka Verners Bērziņš neatrodas darba ņēmēja statusā
ar Siguldas novada domi ar 2009.gada 10.novembri.
16.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
dome nolemj 4 gadījumos atteikties no pirmpirkuma tiesībām

17.§
Par Siguldas novada Siguldas pagasta zemes starpgabalu piekritību valstij
dome nolemj:
1.

Atzīt, ka Siguldas novada Siguldas pagasta zemes vienība – starpgabals, kas nav
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, ir piekrītoša valstij Ekonomikas ministrijas
personā:
Nr.
p.
k.

Nosaukums

Kad. apzīmējums

Platība
ha

NĪLMK

Apliek
ar NĪ
nodokli
7

1
Starpgabals
80940040365
0,16
1201
jā
Kur 1201 - ar maģistrālajām elektropārvades līnijām saistīto …. būvju apbūve.
2.

Atzīt, ka Siguldas novada Siguldas pagasta zemes vienība – starpgabals, kas nav
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, ir piekrītoša valstij Vides ministrijas personā:

Nr.
Nosaukums
Kad. apzīmējums Platība NĪLMK
Apliek
p.
ha
ar NĪ
k.
nodokli
1
Starpgabals
80940020286
1,2
0201
jā
Kur 0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašumu kopplatība var tik precizēta.
18.§
Par zemes starpgabalu piekritību Siguldas novada Mores pagastā
dome nolemj:
1. Siguldas novada domei piekrīt šādu starpgabalu zeme Siguldas novada Mores pagastā, kas
nav izmantojama zemes reformas pabeigšanai:
Nosaukums
Kad.apzīmējums
Platība
NĪLMK
Apliek
Nr.
p.
ar NĪ
k.
nodokli
1.
Krustkalni
4266 001 0110
3,0
0101
nē
2.
Cīruļpēdas
4266 001 0083
2,7
0101
nē
3.
Augšlīgotnes
4266 004 0179
1,0
0101
nē
Kur 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2. Apstiprināt starpgabalu platības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašumu kopplatība var tik precizēta.
19.§
Par zemes starpgabalu Siguldas novada Mores pagastā piekritību valstij
dome nolemj:
1. Atzīt, ka Siguldas novada Mores pagasta zemes vienības – starpgabali, kas nav
izmantojamas zemes reformas pabeigšanai, ir piekrītošas valstij Ekonomikas ministrijas
personā:
Nr.
p.
k.
1
2
3
4
5

Nosaukums

Starpgabals
Starpgabals
Starpgabals
Starpgabals
Starpgabals

Kad. apzīmējums

Platība
ha

42660010106
42660010108
42660010123
42660020086
42660020087

0,3
0,5
0,6
0,6
0,9

NĪLMK

1201
1201
1201
1201
1201

Apliek
ar NĪ
nodokli
jā
jā
jā
jā
jā
8

6
Starpgabals
42660020088
1,0
1201
7
Starpgabals
42660020089
0,2
1201
8
Starpgabals
42660020106
0,2
1201
9
Starpgabals
42660020107
2,2
1201
10
Starpgabals
42660020109
0,02
1201
11
Starpgabals
42660040184
4,2
1201
12
Starpgabals
42660040185
0,2
1201
13
Starpgabals
42660040186
1,1
1201
14
Starpgabals
42660050065
0,8
1201
15
Starpgabals
42660050066
1,0
1201
16
Starpgabals
42660050068
1,0
1201
Kur 1201 - ar maģistrālajām elektropārvades līnijām saistīto …. būvju apbūve.

jā
jā
jā
jā
jā
jā
jā
jā
jā
jā
jā

Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību kopplatība var tik precizēta.
20.§
Par zemes starpgabalu piekritību Siguldas novada Siguldas pagastā
dome nolemj:
1. Siguldas novada domei piekrīt šādu starpgabalu zeme Siguldas novada Siguldas pagastā,
kas nav izmantojama zemes reformas pabeigšanai:
Nr.
p.
k.

Apliek(jā)
neapliek
(nē) ar NĪ
nodokli
1.
Starpgabals
80940040362
0,32
0302
nē
2.
Parks pie Siljēkām
80940040762
0,38
0501
nē
3.
Teteri
80940050053
21,35
0101
nē
Kur 0302 - fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas...
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
2.

Nosaukums

Apstiprināt

starpgabalu

Kad. apzīmējums

platības

un

Platība

nekustamā

NĪLMK

īpašuma

lietošanas

mērķus.

Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašumu kopplatība var tik precizēta.
21.§
Par adreses maiņu ēkai
dome nolemj:
Ēkai, kas atrodas uz zemesgabala ar adresi Lauku iela 1C, Sigulda, Siguldas novads, mainīt
adresi no Ventas iela 4, Sigulda, Siguldas novads uz adresi Lauku iela 1C, Sigulda,
Siguldas novads.
22.§
Par grozījumiem Allažu pagasta padomes 2008.gada 20.marta lēmumā
(prot. Nr.45, 3§, 3.4.p)
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dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Allažu pagasta padomes 2008.gada 20.marta lēmumā (protokols
Nr.45 3§.3.4.) par “Par pašvaldības ceļu nodošanu valstij” un aizstāt lēmuma 1.punktā
minēto ceļa zemes platību “1,8 ha” ar skaitli “3,2 ha” un 2.punktā minēto ceļa zemes
vērtību “Ls 2700” ar skaitli “4800 LVL”.
23.§
Par zemes piederību zem pašvaldības ceļiem un ielām
dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemāk minētā zeme zem ielām un ceļiem ir piekrītoša Siguldas novada
pašvaldībai. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta.
N. Nosaukums
Īpašuma
Zemes vienības Platība NĪLMK
Apliek(jā)
p.
kad.nr.
kad.nr.
ha
/neapliek
(nē)
k.
ar nodokli
1. Purva iela
80940020263
80940020263
0,8
1101
Nē
2. V-83-Āres
80940010160
80940010160
0,2
1101
Nē
80940010186
0,3
1101
Nē
80940010187
0,3
1101
Nē
3. A2-Kundziņi- 80940040644
80940040644
1,4
1101
Nē
Muldas
80940050351
1,3
1101
Nē
4. Uz Rožlapām 80940040752
80940040752
0,15
1101
Nē
80940040751
0,1
1101
Nē
5. Egles-Rugāji 80940040062
80940040753
2,0
1101
Nē
6. Muldas80940040643
80940040643
1,9
1101
Nē
Jaunpakauši
80940040760
0,66
1101
Nē
7. Vējupītes ceļi 80940040084
80940040759
2,1
1101
Nē
8. Institūta iela
80940040077
80940040761
0,2
1101
Nē
9. C-30
80420020163
80420020163
0,8
1101
Nē
Dārznieki80420020182
0,4
1101
Nē
Vizbuļi
1101
Nē
bez apzīmējums 0,24
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zemes…ceļu zemes nodalījumā joslā
(kods 1101).
3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80940010160, 80940010186, 80940010187,
apvienot vienā īpašumā ar kadastra numuru 80940010160 un piešķirt nosaukumu V-83Āres, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
4. Precizēt Siguldas novada pašvaldībai piekrītošā īpašuma C-30 Dārznieki-Vizbuļi Allažu
pagasts, trešās zemes vienības atrašanos, platību un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
(pielikums Nr.1).
24.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ventas iela 6, Siguldā,
sadalīšanai.
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2. No nekustamā īpašuma Ventas iela 6, atdalītajai zemes vienībai „1”, platība
0,2210 ha, un ēkām uz tās, saglabāt adresi Ventas iela 6, Sigulda, Siguldas nov.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601).
3. No nekustamā īpašuma Ventas iela 6, atdalītajai zemes vienībai „2”, platība
0,2188 ha, piešķirt adresi Ventas iela 6B, Sigulda, Siguldas nov. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. No nekustamā īpašuma Ventas iela 6, atdalītajai zemes vienībai „3”, platība
0,6140 ha, piešķirt adresi Ventas iela 6C, Sigulda, Siguldas nov. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods
1001).
5. No nekustamā īpašuma Ventas iela 6, atdalītajai zemes vienībai „4”, platība
0,4287 ha, piešķirt adresi Lauku iela 1C, Sigulda, Siguldas nov. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods
1001).
25.§
Par telpu nomas līguma grozījumiem
dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2002.gada 2.aprīļa Restorāna „Pilsmuiža” telpu nomas līgumā
starp Siguldas novada domi un SIA „ELVO E” par restorāna telpu nomu.
26.§
Par valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām

dome nolemj:
Valsts piešķirtās mērķdotācijas nesadalīto summu 19 374 LVL sadalīt šādi:
1. Mērķdotācijas daļu 131 LVL apmērā novirzīt interešu izglītībai iztrūkstošās daļas
kompensēšanai.
2. Mērķdotācijas daļu 19 243 LVL apmērā novirzīt pārtērētās mērķdotācijas
segšanai.
27.§
Par valsts mērķdotācijas sadali novada 5-6 gadīgo audzēkņu apmācībai
dome nolemj:
Sadalīt mērķdotāciju 39231 LVL apmērā proporcionāli piecgadīgo, sešgadīgo bērnu
skaitam, kā arī apmācībā nodarbināto pedagogu personālsarakstiem /slodžu apjomam/
nostrādāto stundu skaitam Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības
iestādēs, kas nodrošina bērnu pirmsskolas izglītību, ievērojot IZM noteikto metodiku:
- likme 255,- + 7% piemaksa:
1.
2.
3.
4.

PII „Saulīte”: 12472 LVL
Pilsētas PII: 14343 LVL
PII Pīlādzītis: 5487 LVL
BJIC „Kastanītis”: 1816 LVL
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5. Allažu pamatskolas pirmsskolas grupa: 3491 LVL
6. Mores pamatskolas pirmsskolas grupa: 1622 LVL
28.§
Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Rīgas rajona slimnīca” pamatkapitāla
palielināšanu
dome nolemj:
1. Palielināt pašvaldības kapitālsabiedrības sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk
SIA) „Rīgas rajona slimnīca” pamatkapitālu par 100 000 LVL (Viens simts tūkstoši
latu), kā Siguldas novada domes ieguldījumu naudā.

29.§
Par precizējumiem 2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.22
„Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un izīrēšanas kārtību Siguldas novadā”
dome nolemj:
Izdarīt 2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sociālā dzīvokļa statusa
piešķiršanu un izīrēšanas kārtību Siguldas novadā” (prot.Nr.23, §1) šādus precizējumus:
1.

Aizstāt IV sadaļas „Dokumentu iesniegšanas kārtība” punktu 4.1. šādā redakcijā:

„.4.1. Lai persona (ģimene) saņemtu tiesības īrēt sociālo dzīvokli (telpu) tai Siguldas novada
domes Dzīvokļu komisijā jāiesniedz rakstveida iesniegums par vēlmi īrēt sociālo
dzīvokli vai vēlmi izbeigt līdzšinējo dzīvojamās telpas īres līgumu un noslēgt jaunusociāla dzīvokļa īres līgumu, pievienojot šādus dokumentus:
4.1.1. trūcīgai personai (ģimenei) — rakstisks sociālās palīdzības dienesta
atzinums par attiecīgās personas (ģimenes) atbilstību trūcīgas personas (ģimenes)
statusam;
4. 1.2. sociāli mazaizsargātai personai (ģimenei):
4.1.2.1. ģimenei ar trim vai vairāk nepilngadīgiem bērniem — dzīvesvietas
izziņa;
4.1.2.2. ģimenei, kura audzina bērnu invalīdu, — dzīvesvietas izziņa, uzrādot
bērna invalīda apliecību;
4.1.2.3. ģimenei, kurā visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri vai
invalīdi, — dzīvesvietas izziņa, uzrādot pensionāra vai invalīda apliecības;
4.1.2.4. atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai nav apgādnieka,
— dzīvesvietas izziņa;
4.1.2.5. atsevišķi dzīvojošam invalīdam, kuram nav apgādnieka, —
dzīvesvietas izziņa, uzrādot invalīda apliecību;
4.1.2.6. politiski represētai personai — dzīvesvietas izziņa, uzrādot represētās
personas apliecību;
4.1.3. bārenim, kurš nav nodrošināts ar dzīvojamo platību, — bāriņtiesas vai
pašvaldības (līdz 1997.gada 1.janvārim) lēmums par bērna ievietošanu bāreņu un
bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanas iestādē vai aizbildnības
nodibināšanu.”
2.

Precizētos Saistošos noteikumus nosūtīt reģistrēšanai Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijai.
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30.§
Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā
dome nolemj:
Reģistrēt palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai pirmajā nodrošinājuma
grupā Genādiju Isaikinu ar kārtas Nr.53.
31.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes Darba kārtības noteikumos
dome nolemj:
atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi.
32.§
Par Siguldas novada domes Personāla saraksta 2010.gadam apstiprināšanu
dome nolemj:
atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi.
33.§
Par domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu
dome nolemj:
Piešķirt Siguldas novada domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam ikgadējo
atvaļinājumu.
34.§
Par projekta "Pašvaldības sniegto publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
iedzīvotājiem Siguldas novadā" finansējumu
dome nolemj:
1. Atbalstīt piedalīšanos darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
apakšaktivitātē "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un
vietējā līmenī" projektu konkursā ar projektu "Pašvaldības sniegto publisko
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana iedzīvotājiem Siguldas novadā".
2. Projekta kopējās izmaksas ir 30000 LVL, tai skaitā Siguldas novada domes izmaksas
ir 15%. Plānotais finansiālais atbalsts no Eiropas Sociālā fonda pēc projekta
apstiprināšanas ir 85%. Plānotais avansa maksājums ir paredzams līdz 70% apmērā.
35.§
Par Siguldas novada pašvaldības valdījumā esošo ielu un ceļu saraksta papildināšanu
dome nolemj:
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1. Piešķirt stāvlaukumam, kas atrodas uz Siguldas novada domei piederošā īpašuma
ar adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads otrās zemes vienības nosaukumu
“Pils stāvlaukums”, Sigulda, Siguldas novads.
2. Papildināt Siguldas novada ielu un ceļu sarakstu ar ierakstu “Pils stāvlaukums”.
36.§
Par adreses piešķiršanu
dome nolemj:
1. SIA „Mazā Šveice” piederošiem dzīvokļiem ēkā ar adresi Kalna iela 32, Sigulda, Siguldas
novads, piešķirt šādas adreses:
Nr.
Dzīvokļa Nr. saskaņā
Adrese
p.k.
ar projektu
1.
Dzīvoklis Nr.1
Kalna iela 32-1, Sigulda, Siguldas nov.
2.
Dzīvoklis Nr.2
Kalna iela 32-2, Sigulda, Siguldas nov.
3.
Dzīvoklis Nr.3
Kalna iela 32-3, Sigulda, Siguldas nov.
4.
Dzīvoklis Nr.4
Kalna iela 32-4, Sigulda, Siguldas nov.
5.
Dzīvoklis Nr.5
Kalna iela 32-5, Sigulda, Siguldas nov.
6.
Dzīvoklis Nr.6
Kalna iela 32-6, Sigulda, Siguldas nov.
7.
Dzīvoklis Nr.9
Kalna iela 32-7, Sigulda, Siguldas nov.
8.
Dzīvoklis Nr.8
Kalna iela 32-8, Sigulda, Siguldas nov.
9.
Dzīvoklis Nr.7
Kalna iela 32-9, Sigulda, Siguldas nov.
10.
Dzīvoklis Nr.10
Kalna iela 32-10, Sigulda, Siguldas nov.
11.
Dzīvoklis Nr.11
Kalna iela 32-11, Sigulda, Siguldas nov.
12.
Dzīvoklis Nr.12
Kalna iela 32-12, Sigulda, Siguldas nov.

2. SIA ‘’Mazā Šveice” piederošām nedzīvojamām telpām ēkas cokolstāvā Kalna iela 32,
Siguldā, piešķirt šādas adreses:

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nedzīvojamo telpu
Nr. saskaņā ar
projekta cokolstāva
eksplikāciju
3/0
6/0; 24/0
25/0
10/0
20/0; 21/0
22/0; 23/0

Adrese

Kalna iela 32-1P, Sigulda, Siguldas nov.
Kalna iela 32-2P, Sigulda, Siguldas nov.
Kalna iela 32-3P, Sigulda, Siguldas nov.
Kalna iela 32-4P, Sigulda, Siguldas nov.
Kalna iela 32-5P, Sigulda, Siguldas nov.
Kalna iela 32-6P, Sigulda, Siguldas nov.

37.§
Par atļauju dibināt nodibinājumu „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”
dome nolemj:
1. Atļaut Siguldas novada domes iestādes „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” vadītājai
dibināt nodibinājumu „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”.
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2. Pilnvarot Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāju veikt darbības, kas
nepieciešamas Latvijas Bērnu fonda un pašvaldības iestādes „Allažu bērnu un ģimenes
atbalsta centra” dibinātā nodibinājuma „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” izveidei
un reģistrēšanai.
3. Pēc jaunizveidotā nodibinājuma „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” reģistrācijas
nodot lietošanā iestādes bilancē esošo kustamo un nekustamo mantu, ar mantas lietošanas
mērķi - bērnu tiesību aizsardzība, pieņemot atsevišķu lēmumu.
38.§
Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
dome nolemj:
1. Piešķirt sociālās palīdzības pabalstus:
1.1. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 3 personām par summu 502,00LVL.
1.2. Apmaksai par pusdienām skolā 5 bērniem 2009./2010.mācību gadā, sākot ar
01.12.2009.
1.3. Apkures maksājumu veikšanai 3 personām laika periodā no novembra līdz
2009.gada 31.janvārim.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 18.05.

Nākošā kārtējā domes sēde 2009.gada 16.decembrī plkst.16.00.
Nākošā Attīstības un tūrisma komitejas sēde 2009.gada 2.decembrī plkst.14.00.

Sēdi vadīja:

U.Mitrevics

Protokolēja:

S.Marhele
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