Novada domes sēdes protokols
2010.gada 27.janvārī

Siguldā

Nr.2

Sēdes darba kārtība:
1. Par Siguldas novada domes Kancelejas nolikuma apstiprināšanu.
2. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā.
3. Par grozījumiem Noteikumos par profesionālās ievirzes sportā maksu Siguldas
Sporta skolā.
4. Par Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda- Igaunijas robeža (Veclaicene)
posma Inčukalns–Rīdzene rekonstrukcijas ietekmes uz
vidi novērtējuma
noslēguma ziņojumu un paredzētās darbības akceptēšanu Allažu pagasta
teritorijā.
5. Par Siguldas novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
6. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
7. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
8. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem J.R.
9. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem M.V.
10. Par neapbūvētu zemesgabalu apmaiņas fondu.
11. Par zemes gabalu maiņu.
12. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
14. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – [adrese] vienošanās par grozījumiem 2008.gada
29.februāra pirkuma līgumam Nr.2.
15. Par saistību izpildes termiņa pagarinājumu 2008.gada 18.augusta līgumā par
zemesgabala [adrese] pirkšanu.
16. Par apbūvēta zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 8A, Siguldā, privatizācijas
paziņojuma apstiprināšanu.
17. Par nodomu atbalstīt Siguldas novada teritorijas veidošanu kā brīvu teritoriju no
ģenētiski modificētiem kultūraugiem.
18. Par saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”
apstiprināšanu.
19. Par nolikuma „Par darba samaksu” apstiprināšanu
20. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmuma „Par
Siguldas novada domes personāla saraksta 2010.gadam apstiprināšanu”,
pielikumā Nr.1 „Siguldas novada domes personāla saraksts 2010.gadam”, prot.
Nr.28, § 53 Nr.28, § 53.
21. Par deleģējumu Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests.
22. Par Allažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
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23. Par Siguldas 1.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
24. Par grozījumiem 2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par
Siguldas novada pašvaldības nodevām par izsniegtajiem oficiālajiem
dokumentiem un apliecinātām to kopijām.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus sēdes darba
kārtībā iekļaut septiņus papildus jautājumus „Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības
budžeta pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām un no valsts mērķdotācijas vispārizglītojošo
skolu direktoriem”, „Par pašvaldības noteikto samaksu par papildus programmu
īstenošanu Allažu pamatskolā un Mores pamatskolā”, „Par grozījumiem Siguldas novada
domes 2009.gada 29.aprīļa sēdes lēmumā (prot. Nr.10,10§)”, „Par Siguldas novada domes
izstāšanos no Siguldas Reģiona tūrisma biedrības”, „Par būvniecības ieceri Mazā Pētralas ielā
6, Siguldā, Siguldas novadā”, „Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā telpu nomas
tiesību izsoli un izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu” un „Par amatu noteikšanu, kurus
ieņemošie darbinieki ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam”
tklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks,
J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, G.Zvejnieks, A.Vāgners,
V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
sēdes darba kārtībā iekļaut 7 papildus jautājumus:
25. Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītājām un no valsts mērķdotācijas vispārizglītojošo skolu direktoriem.
26. Par pašvaldības noteikto samaksu par papildus programmu īstenošanu
Allažu pamatskolā un Mores pamatskolā.
27. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2009.gada 29.aprīļa sēdes lēmumā
(prot. Nr.10,10§.).
28. Par Siguldas novada domes izstāšanos no Siguldas Reģiona tūrisma biedrības.
29. Par būvniecības ieceri [..].
30. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā telpu nomas tiesību izsoli un
izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu.
31. Par amatu noteikšanu, kurus ieņemošie darbinieki ir pakļauti reālam dzīvības
vai veselības apdraudējumam.
Sēdi vada:
Siguldas novada domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Piedalās:
Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Piedalās deputāti:
J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins,
J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, G.Zvejnieks, A.Vāgners, V.Bērziņš
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore I.Zīle, Ekonomiste A.Strautmane, Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone,
nekustamā īpašuma nodokļu administratore A.Picka, Iedzīvotāju reģistra speciāliste
A.Kirsanova, Būvvaldes vadītāja R.Bete, Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila, Attīstības
pārvaldes vadītāja I.Zālīte, Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe, Galvenā grāmatvede
D.Spriņķe, Sociālā dienesta vadītāja D.Indzere, Juriste J.Zarandija
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Piedalās: Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Preses pārstāvji:

I.Raudziņš „Siguldas avīze”

Protokolē: Kancelejas vadītāja S.Marhele
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.10

1.§
Par Siguldas novada domes Kancelejas nolikuma apstiprināšanu
Kancelejas vadītāja S.Marhele
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Siguldas
novada domes Attīstības un tūrisma komitejas 2010.gada 13.janvāra sēdes atzinumu
(prot.Nr.1§6), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, G.Zvejnieks,
A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes Kancelejas nolikuma projektu.
2.§
Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā
Izpilddirektore I.Zīle
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu un likuma „Par
pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par
(J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins,
J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, G.Zvejnieks, A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers,
U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izslēgt no Dzīvokļu komisijas sastāva Diānu Indzeri ar 01.02.2010.
2. Iekļaut Dzīvokļu komisijā Kristīni Freibergu ar 01.02.2010.
3.§
Par grozījumiem
Noteikumos par profesionālās ievirzes sportā maksu Siguldas Sporta skolā
Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
Ņemot vērā finansiālo situāciju valstī un to, ka noteiktai sabiedrības daļai ir ierobežoti
līdzekļi, nepieciešams veikt grozījumus „Noteikumos par profesionālās ievirzes sportā maksu
Siguldas Sporta skolā” (prot.Nr.20.,§16), ieviešot papildus atvieglojumus vecāku
līdzfinansējumā par nodarbībām Siguldas Sporta skolā. Pamatojoties uz Sporta komitejas
6.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1§1) un Finanšu komitejas 27.janvāra sēdes lēmumu
(prot.Nr.2§1) „Par grozījumiem Noteikumos par profesionālās ievirzes sportā maksu Siguldas
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Sporta skolā” un likuma Par Pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktu, atklāti balsojot, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (J.Borīte,
L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
Izdarīt grozījumus 2009.gada 2.septembra „Noteikumos par profesionālās ievirzes
sportā maksu Siguldas Sporta skolā”(prot. Nr.20., §16), 2.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
„2. Atvieglojumus un atbrīvojumus noteikt:
2.1. Ģimenēm, kurām nodarbības Siguldas Sporta skolā apmeklē vairāk par vienu
bērnu, vai viens bērns apmeklē vairāk par vienu Siguldas Sporta skolas nodaļu,
piemērojami atvieglojumi 40 % apmērā.
2.2. Daudzbērnu ģimenēm sākot no 3 bērniem ģimenē, iesniedzot dzimšanas apliecību
kopijas, un maznodrošinātām ģimenēm, iesniedzot attiecīgu izziņu no Sociālā
dienesta, neatkarīgi no bērnu skaita, kuri apmeklē Siguldas Sporta skolu,
piemērojami atvieglojumi 50% apmērā.
2.3. No mācību maksas tiek atbrīvoti bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu
aizbildņi, uzrādot attiecīgās bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu, un
pilngadību sasniegušie bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni.
2.4. Siguldas Sporta skolas pedagoģiskā padome, var lemt par atbrīvošanu no audzēkņu
mācību maksas, pamatojoties uz Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajiem
izlašu dalībnieku sarakstiem attiecīgajam mācību gadam, izvērtējot katra
individuālos sasniegumus.”
4.§
Par Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) posma
Inčukalns – Rīdzene rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu
un paredzētās darbības akceptēšanu Allažu pagasta teritorijā
Būvvaldes vadītāja R.Bete
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
Izskatot VAS Latvijas Valsts Ceļi 2009.gada 16.decembra vēstuli par ietekmes uz vidi
novērtējuma akceptēšanu un izvērtējot Latvijas Republikas Vides pārraudzības valsts biroja
iesniegto atzinumu Par Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda - Igaunijas robeža
(Veclaicene) posma Inčukalns –Rīdzene rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma
noslēguma ziņojumu dome konstatē:
1. Darbības Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene)
posma Inčukalns – Rīdzene rekonstrukcija ierosinātājs ir VAS ”Latvijas Valsts Ceļi”,
noslēguma ziņojuma izstrādātājs ir SIA „Eirokonsultants” Rreģ.Nr. 40003403888,
adrese Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010;
2. Paredzētās darbības iespējamā norises vieta ir Valsts galvenā autoceļa A2
rekonstrukcija posmā no autoceļa A2 38,7 kilometra („Sēnīte”) līdz autoceļa A2 88,1
kilometram (Rīdzene).
3. Pamatojums LR Vides pārraudzības valsts biroja 2006.gada 13.aprīļa lēmums Nr.222
par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai, pamatojoties
uz likuma „Par ietekmes uz vidi” 4.pantu un šā likuma 1.pielikumu „Objekti, kuru
ietekmes novērtējums ir nepieciešams”;
4. Informatīvie materiāli par plānoto darbību Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda
- Igaunijas robeža (Veclaicene) posma Inčukalns – Rīdzene rekonstrukciju bija
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pieejami Siguldas novada domē Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas pagasta administrācijā,
Zinātnes ielā 7, Mores pagasta administrācijā, Siguldas ielā 11, Morē, Allažu pagasta
padomē, Birzes ielā 4, Allažos.
5. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana
klātienē notika 2007.gada 22.maijā Siguldas novada domē Pils ielā 16, Siguldā un
piedalījās 48 interesenti un Allažu pagasta padomē, Birzes ielā 4, Allažos, kur
piedalījās 8 interesenti. Darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana klātienē notika
2008.gada 15.janvārī Siguldas pilsētas kultūras namā Pils ielā 10, Siguldā, piedalījās
40 interesenti un 2008.gada 16.janvārī Allažu pagasta padomē, Birzes ielā 4, Allažos,
kur piedalījās 11 interesenti.
6. Likuma „Par ietekmes uz vidi” 22.panta otrā daļa nosaka, ka „ Attiecīgā valsts
institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija, vispusīgi izvērtējusi
noslēguma ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par noslēguma ziņojumu,
kā arī ņemot vērā ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību un sabiedrības viedokli,
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu akceptēt vai neakceptēt
paredzēto darbību” un 23.panta otrā daļa nosaka, ka: „Attiecīgā valsts institūcija vai
vietējā pašvaldība ne vēlāk kā divas nedēļas pēc lēmuma pieņemšanas to izliek
vietējās pašvaldības ēkā un citās sabiedriskajās vietās, kā arī publicē vismaz vienā no
vietējiem laikrakstiem un ievieto savā interneta mājas lapā (ja tāda ir). Publikācijā
norāda valsts institūciju vai vietējo pašvaldību, kur ieinteresētās personas var
iepazīties ar lēmuma saturu”.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” pārejas
noteikumu 13.punktu, 2.pielikuma 89.punktu, un ņemot vērā Attīstības un vides komitejas
2010.gada 13.janvāra atzinumu (prot.Nr.1.), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (J.Borīte,
L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Akceptēt paredzēto darbību - Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda- Igaunijas robeža
(Veclaicene) posma Inčukalns – Rīdzene rekonstrukciju Siguldas novada Allažu pagasta
teritorijā atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumā un Latvijas Republikas
Vides pārraudzības valsts biroja iesniegtajā atzinumā „Par Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga
– Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) posma Inčukalns – Rīdzene rekonstrukcija”
piedāvātajam risinājumam.
2. Publicēt laikrakstā Rīgas Apriņķa Avīze un Siguldas novada mājas lapā informāciju par
vietu un laiku, kur var iepazīties ar lēmuma saturu.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010).
5.§
Par Siguldas novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
Saskaņā ar Siguldas novada domes Izglītības un kultūras komitejas 2010.gada
20.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1,p.8) atklāti balsojot ar 14 balsīm par (J.Borīte,
L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis,
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E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1.Apstiprināt Siguldas novada bibliotēkas nolikuma projektu.
6.§
Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Iedzīvotāju reģistra speciāliste A.Kirsanova
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
Siguldas novada dome ir izskatījusi A.R. un G.R. 2010.gada 4.janvāra iesniegumu ar
lūgumu anulēt ziņas par S.S. 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, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners,
V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Atteikt anulēt ziņas par S.S. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapas.
7.§
Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Iedzīvotāju reģistra speciāliste A.Kirsanova
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
Siguldas novada dome ir izskatījusi A.R. un G.R. 2010.gada 4.janvāra iesniegumu ar
lūgumu anulēt ziņas par M.S. 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, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners,
V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Atteikt anulēt ziņas par M.S. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapas.
8.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem J.R.
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore A.Picka
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
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1.

2.

3.

Siguldas novada dome ir izskatījusi J.R., 2010.gada 7.janvāra pieteikumu par licences
saņemšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada
administratīvajā teritorijā.
Izvērtējot Siguldas novada domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2.1. 2008.gada 6.februārī VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi J.R. atļauju, sērija BF
numurs 0004898, nodarboties ar taksometru pakalpojumu sniegšanu.
2.2. Taksometru stāvvieta noteikta Siguldas pilsētas dzelzceļa stacijas laukuma
Ausekļa iela 6, Siguldā, labajā pusē, skatoties no dzelzceļa stacijas, kopējā rindā.
2.3. J.R. 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.
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 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. „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšanas noteikumi” 2.2 punktu, Rīgas rajona padomes 18.12.2007. lēmuma
Nr.17 (protokols Nr.11) „Par Rīgas rajona padomes saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Pasažieru komercpārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi” 1.2.,
2.1., 2.5., 2.8., un 2.9. punktiem, pamatojoties uz Finanšu komitejas 27.janvāra sēdes lēmumu
(prot.Nr.2§4), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners,
V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izsniegt J.R., licenci Nr.16 „Pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Siguldas novada administratīvajā teritorijā”, kā arī licences kartīti transporta līdzeklim
„MERCEDEZ BENZ”E220, Reģ.Nr. TX 6683 uz laiku no 2010.gada 1.februāra līdz
2012.gada 1.februārim.
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 no šis summas pievienotās
vērtības nodokli 21% apmērā Ls 5,25 (pieci lati un 25 santīmi).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvās tiesas Rīgas
tiesu namā.
9.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem M.V.
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore A.Picka
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
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Siguldas novada dome ir izskatījusi M.V., 2010.gada 19.janvāra 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 3.aprīlī VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi M.V. atļauju, sērija BF
numurs 0005166, nodarboties ar taksometru pakalpojumu sniegšanu.
2.2. Taksometru stāvvieta noteikta Siguldas pilsētas dzelzceļa stacijas laukuma
Ausekļa ielā 6, Siguldā, labajā pusē, skatoties no dzelzceļa stacijas, kopējā rindā.
2.3. M.V. 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
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.
1.

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. „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšanas noteikumi” 2.2 punktu, Rīgas rajona padomes 18.12.2007. lēmuma
Nr.17 (protokols Nr.11) „Par Rīgas rajona padomes saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Pasažieru komercpārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi” 1.2.,
2.1., 2.5., 2.8., un 2.9. punktiem, pamatojoties uz Finanšu komitejas 27.janvāra sēdes lēmumu
(prot.Nr.2§4), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners,
V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izsniegt M.V., licenci Nr.17 „Pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Siguldas novada administratīvajā teritorijā”, kā arī licences kartīti transporta līdzeklim
W SHARAN, Reģ.Nr. TX 5499 uz laiku no 2010.gada 10.februāra līdz 2012.gada
10.februārim.
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 no šīs summas pievienotās
vērtības nodokli- 21% apmērā Ls 5,25 (pieci lati un 25 santīmi).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvās tiesas Rīgas
tiesu namā.
10.§
Par neapbūvētu zemesgabalu apmaiņas fondu
Zemes ierīcības inženieris J.Kiršteins
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
Pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma" 16.panta ceturto daļu, 07.07.2008. MK noteikumu Nr.506
"Noteikumi par rīcību ar valsts vai pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu apmaiņas fondā
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iekļautajiem zemesgabaliem" 2.punkta 2.2.apakšpunktu un 3.punktu, Attīstības un tūrisma
komitejas 2010.gada 13.janvāra atzinumu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (J.Borīte,
L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Neapbūvētu zemesgabalu apmaiņas fondu Siguldas novadā (Pielikums Nr.1
„Neapbūvētu zemesgabalu apmaiņas fonds Siguldas novadā“).
2. Publicēt sarakstu „Neapbūvētu zemesgabalu apmaiņas fonds Siguldas novadā“ Siguldas
novada domes mājas lapā.
11.§
Par zemes gabalu maiņu
Zemes ierīcības inženieris J.Kiršteins
A.Zaviļeiskis un V.Bērziņš nepiedalās balsojumā
Izskatot Attīstības un tūrisma komitejas priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Zilvera 2010.gada
7.janvāra iesniegumu par zemes maiņu, uz kuras atrodas Siguldas 2.vidusskola, ar adresi Ata
Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas nov., dome konstatē:
1) Ar Siguldas novada domes 1994.gada 9.novembra lēmumu Nr.68§2, Ā.M.G.B.
atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes gabalu 22 343 kv.m. platībā [adrese], Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.320.
2) Uz zemes gabala atrodas Siguldas novada domei piederošā Siguldas 2.vidusskolas ēka
un būve ar adresi Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas novads.
3) Pamatojoties uz 2005.gada 1.jūnija dāvinājuma līgumu, īpašuma tiesības ieguvis
J.T.B.
4) Starp J.T.B. un Siguldas novada domi ir noslēgts zemes nomas līgums par 3024 kv.m.
zemes nomu, Siguldas pilsētas pašvaldībai piederošo ēku un būvju uzturēšanai.
5) Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo
un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
6) Saskaņā ar "Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums" 38.pantu pirmo daļu,
valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo
īpašumu, kas nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai.
7) Saskaņā ar "Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums" 38.panta otrā daļā
minēts, ka valsts vai pašvaldības maināmo nekustamo īpašumu un līdzvērtīgu citas
personas nekustamo īpašumu novērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā un nosaka tā
nosacīto cenu.
8) Atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē
attiecīgās pašvaldības domes noteiktajā kārtībā noteikts likuma "Valsts un pašvaldību
mantas atsavināšanas likums" 8.panta otrajā daļa.
9) Jautājums izskatīts Siguldas novada Attīstības un tūrisma komitejas sēdē, 2010.gada
13.janvārī (protokols Nr.1), un pieņemts atzinums atbalstīt zemes gabala [adrese],
maiņu pret Siguldas novada domei piederošiem zemes gabaliem [adrese], pirms tam
atdalot stāvlaukumu, kā atsevišķu zemes vienību.
Dome uzskata,
ka nav pienācīgi izvērtēts maināmā pašvaldības zemesgabala sastāvs, jo uz tā atrodas
autostāvvieta, kas nepieciešama SIA „Siguldas slimnīcas“ veselības centra apmeklētājiem.
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Nav konretizēts vai pašvaldības interesēs būtu nepieciešams autostāvvietu no maināmā
zemesgabala atdalīt, kas savukārt radīs izdevumus detālplānojuma izstrādei, vai mainīt
zemesgabalu, ierakstot apgrūtīnājumu zemesgrāmatā.
Ņemot vērā visu iepriekš teikto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums“ 8.pantu, 38.panta pirmo
un otro daļu, Attīstības un tūrisma komitejas 2010.gada 13.janvāra atzinumu (protokols Nr.1)
atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks,
J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners, J.Zilvers,
U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Atgriezt lēmumu otrreizējai izskatīšanai Attīstības un tūrisma komitejas sēdē sakarā ar
nepieciešamību sniegt atzinumu par detalplanojuma izstrādāšanas nepieciešamību.
12.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Zemes ierīcības inženieris J.Kiršteins
A.Zaviļeiskis nepiedalās balsojumā
1.Siguldas novada domē 2009.gada 4.janvārī saņemts A.B. pilnvarotās personas M.I. , dzīvo
[adrese], iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
attiecībā uz nekustamo īpašumu ar adresi „Jauncerības”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
Pircējs – A.B., pirkuma cena 6500,00 (seši tūkstoši pieci simti lati un 00 santīmi) LVL.
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 14 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa,
D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar adresi „Jauncerības”,
Allažu pag., Siguldas nov., kas sastāv no zemes gabala 6,65 ha platībā (kadastra
Nr.80420030027).
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010)
2. Siguldas novada domē 2009.gada 7.janvārī saņemts I.L. pilnvarotās personas I.L., dzīvo
[adrese], iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
attiecībā uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Zvirbulīši”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
Pircējs – O.L., pirkuma cena 1300,00 (viens tūkstotis trīs simti lati un 00 santīmi) LVL.
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 14 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa,
D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
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Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Zvirbulīši”, Allažu pag., Siguldas nov., kas sastāv no zemes gabala 2,34 ha platībā
(kadastra apz.80420080213).
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010)
3. Siguldas novada domē 2009.gada 7.janvārī saņemts I.L. pilnvarotās personas A.L., dzīvo
[adrese], iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
attiecībā uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Sauļi”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
Pircējs – O.L., pirkuma cena 1200,00 (viens tūkstotis divi simti lati un 00 santīmi) LVL.
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 14 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa,
D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Sauļi”,
Allažu pag., Siguldas nov., kas sastāv no zemes gabala 2,16 ha platībā (kadastra
apz.80420080222).
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010)
4. Siguldas novada domē 2010.gada 20.janvārī saņemts P.S., dzīvo [adrese], iesniegums ar
lūgumu izskatīt jautājumu par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu
Brīvkalnu iela14, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr.8042 004 0397.
Iesniegts 2010.gada 20.janvāra pirkuma akts, Reģ.Nr.150, kurā U.R. pārdod un P.S. pērk
zemes gabalu Brīvkalnu iela14, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr.8042 004 0397,
0,2515 ha platība. Pirkuma cena 3000 (trīs tūkstoši latu) LVL.
Pamatojoties uz 07.06.1994. MK noteikumiem Nr.110 “ Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu
pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” un ņemot vēra to, ka
nekustamais īpašums nav nepieciešams likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā minēto
pašvaldības funkciju realizācijai, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa,
D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Atteikties realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Brīvkalnu iela 14,
Allažu pagasts, Siguldas novads, kas sastāv no zemes gabala 0,2515 ha platībā, kadastra
Nr.8042 004 0397.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010)
13.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Zemes ierīcības inženieris J.Kiršteins
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
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Izskatot Zemes pārvaldes informāciju par pašvaldībai piederošo un piekrītošo īpašumu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas
sistēmā 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 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) un 19.punktu – lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts
vai pašvaldības institūcija, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs,
A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus šī lēmuma pielikumā Nr.1 iekļautajiem
Siguldas novada domei piederošiem un piekrītošiem īpašumiem.
14.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – [adrese] vienošanās par grozījumiem
2008.gada 29.februāra pirkuma līgumam Nr.2
Privatizācijas komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
Izskatot A.V., dzīvo [adrese] 2009.gada 26.novembra lūgumu, iereģistrētu 2009.gada
26.novembrī Nr.1.19/2174, un Siguldas novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 6.janvāra
atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks,
J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics),
pret – 1 (G.Zvejnieks) atturas – nav, dome nolemj:
Apstiprināt vienošanos par grozījumiem 2008.gada 29.februāra pirkuma līgumam Nr.2 par
nekustamā īpašuma [adrese] par naudas samaksas grafika pagarināšanu.
Pielikumā vienošanās par grozījumiem pirkuma līgumam Nr.2
15.§
Par saistību izpildes termiņa pagarinājumu 2008.gada 18.augusta līgumā par
zemesgabala [adrese] pirkšanu
Privatizācijas komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
Izskatot R/Ā., dzīvo [adrese] 2009.gada 14.decembra lūgumu iereģistrētu 2009.gada
16.decembrī Nr.1.19/.2328, konstatēts:
1. R.Ā. nekustamo īpašumu [adrese], iegādājies 2008.gada 18.augustā saskaņā ar
pirkuma līgumu Nr.5 par 27500.00 LVL.
2. 2008.gadā R.Ā. samaksāja 19608.80 LVL. Atlikušās summas nomaksu R.Ā. ar
2008.gada 24.oktobra iesniegumu, kas iereģistrēts ar Nr.1.19/2943 lūdza atlikt.
3. Saskaņā ar 2008.gada 29.oktobra Siguldas novada domes lēmumu „Par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala [adrese]
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vienošanās par grozījumiem 2008.gada 18.augusta pirkuma līgumam Nr.5”
(prot.Nr.22,§26), atlikusī pamatsummas samaksa tika atlikta līdz
2009.gada.31.martam. Līdz noteiktam datumam R.Ā. finanšu līdzekļu trūkuma dēļ
saistības nav izpildījis. Saskaņā ar Siguldas novada domes grāmatvedības datiem
R.Ā. 2008.gada 18.augusta līgumā un 2008.gada 30.oktobra vienošanās par
grozījumiem līgumā paredzētos procentus maksāja pilnā apmērā un savlaicīgi, bet
nav samaksājis pamatsummu.
4. 2009.gada 24.martā R.Ā. lūdz atlikt pamatsummas nomaksu līdz 2011.gada
31.decembrim. Ar 2009.gada 15.aprīļa Siguldas novada domes lēmumu „”Par
grozījumiem 2008.gada 18.augusta pirkuma līgumā Nr.5 ar 2008.gada 30.oktobra
grozījumiem par neapbūvēta zemesgabala [adrese] pirkšanu’’(prot. Nr.9,§12) ir
pagarināts atlikušās pamatsummas 7891.12 LVL (septiņi tūkstoši astoņi simti
deviņdesmit viens lats un divpadsmit santīmi) samaksas termiņš līdz 2009.gada
15.decembrim, maksājot ik mēnesi procentus no atlikušās summas un apstiprināta
vienošanās Nr.2 par grozījumiem 2008.gada 18.augusta pirkuma līgumam Nr.5.
5. 2009.gada 26.oktobrī Nr.1.19/2932 R.Ā. tika nosūtīts brīdinājums par saistību
neizpildīšanu pēc 2008.gada 18.augusta pirkuma līguma Nr.5 un pēc vienošanās
Nr.2 ar grozījumiem pirkuma līgumā Nr.5.
Atsaucoties uz brīdinājumu 2009.gada 17.novembrī R.Ā. samaksāja pirkuma
līgumā paredzētos procentus 78.92 LVL (septiņdesmit astoņus latus un
deviņdesmit divus santīmus) par 2009.gada marta un aprīļa mēnešiem un
līgumsodu 35.00 LVL (trīsdesmit piecus latus) par kavējumiem un 2009.gada
16.decembrī samaksāja pirkuma līgumā un vienošanās paredzētos procentus
315.68 LVL (trīs simti piecpadsmit latus un sešdesmit astoņus santīmus) par
2009.gada maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra, oktobra, novembra un
decembra mēnešiem.
Tādējādi, uz 2010.gada 1.janvāri R.Ā. pilnībā norēķinājies par procentu
maksājumiem un kavējuma procentiem, nav samaksājis pamatsummu, kas sastāda
7891.12 LVL (septiņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit viens lats un divpadsmit
santīmi).
6. Ar 2009.gada 14.decembra lūgumu, iereģistrētu 2009.gada 16.decembrī
Nr.1.19/2328 R.Ā. Siguldas novada domei lūdz rast iespēju vēlreiz pagarināt
atlikušās nenomaksātās summas apmaksas termiņu līdz 2011.gada 31.decembrim
un 2010.gada 22.janvāra lūgumu iereģistrētu ar Nr.4.29./161 Lūdz rast iespēju
vēlreiz pagarināt atlikušās nenomaksātās summas apmaksas termiņu līdz
2014.gada 31.decembrim nesadalot apmaksas summu vienādās daļās pa
mēnešiem, kā arī R.Ā. apņemas veikt ikmēneša % maksājumus, kas sastāda 6%
gadā no nenomaksātās summas.
Ņemot vērā iepriekšminēto Siguldas novada dome uzskata, ka var pagarināt atlikušās
pamatsummas 7891.12 LVL (septiņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit viens lats un
divpadsmit santīmi) samaksu līdz 2014.gada 31.decembrim, vienīgi sadalot to pēc grafika pa
mēnešiem, ik mēnesi maksājot procentus no atlikušās summas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Civilprocesa likuma 50.nodaļas 400.panta pirmās daļas otro punktu un 401.panta pirmās daļas
pirmo punktu, un Siguldas novada domes 2010.gada 27.janvāra Finanšu komitejas atzinumu
(prot.Nr.2§2) atklāti balsojot ar 14 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners,
V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. Pagarināt atlikušās pamatsummas 7891.12 LVL (septiņi tūkstoši astoņi simti
deviņdesmit viens lats un divpadsmit santīmi) nomaksas termiņu līdz 2014.gada
31.decembrim sadalot to pēc grafika pa mēnešiem.
2. Apstiprināt vienošanos Nr.3 par grozījumiem 2008.gada 18.augusta pirkuma līgumā
Nr.5 ar 2008.gada 30.oktobra un 2009.gada 15.aprīļa grozījumiem nekustama īpašuma
[adrese], pirkšanai ar Siguldas novada domes tiesībām saistību bezstrīdus piespiedu
izpildīšanai, gadījumā ja R.Ā. saistības nepilda.
3. Vienošanās apliecināt notariāli, lai nodrošināt saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu.
4. Noteikt, ka visus izdevumus, kas saistīti ar vienošanās noslēgšanai un apliecināšanai pie
zvērināta notāra sedz R.Ā.
Pielikumā vienošanās Nr.3 projekts par grozījumiem 2008.gada 18.augusta pirkuma līgumā
Nr.5
16.§
Par apbūvēta zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 8A, Siguldā, privatizācijas paziņojuma
apstiprināšanu
Privatizācijas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
Izskatot Siguldas novada Pašvaldības īpašuma privatizācijas un izsoles komisijas
2010.gada 19.janvāra sēdes protokola Nr.1§1 lēmumu un saskaņā ar likuma „Valsts un
pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likums” 9.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs,
A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt apbūvēta zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 8A, Siguldā privatizācijas
paziņojuma projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada Pašvaldības īpašuma privatizācijas un izsoles
komisijai veikt zemesgabala privatizācijas procedūru.
17.§
Par nodomu atbalstīt Siguldas novada teritorijas veidošanu kā brīvu teritoriju no
ģenētiski modificētiem kultūraugiem
Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
Ņemot vērā Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes aicinājumu „Par no
ģenētiski modificētu organismu brīvas teritorijas noteikšanu un ģenētiski modificētu
kultūraugu audzēšanas aizliegumu” (Nr.8.13./2581 PC), Siguldas novada iedzīvotāju
iesniegumus „Par no ģenētiski modificētu organismu brīvas teritorijas noteikšanu”
(Nr.23.5./2202, Nr.23.5./2250 PC, Nr.23.5./2251 PC), Siguldas novada domes Attīstības un
Tūrisma komitejas sēdes atzinumu – atbalstīt nodomu aizliegt ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanu Siguldas novadā, pamatojoties uz likuma „Ģenētiski modificēto organismu aprites
likums” 22.panta otro un ceturto daļu, 2010.gada 13.janvāra Siguldas novada domes
Attīstības un Tūrisma komitejas sēdes Nr. 1 (prot.Nr.§3), atklāti balsojot ar 14 balsīm par
(J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins,
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J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt nodomu par Siguldas novada teritorijas veidošanu kā brīvu teritoriju no
ģenētiski modificētiem kultūraugiem.
2. Informēt sabiedrību par nodomu noteikt aizliegumu audzēt ģenētiski modificētus
kultūraugus Siguldas novadā un par saistošo noteikumu projektu „Ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Siguldas novadā”, publicējot
paziņojumu laikrakstā „Siguldas novada ziņas”, Siguldas novada pašvaldības mājas
lapā www.sigulda.lv.
3. Noteikt priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas termiņu - 30 dienas no šī lēmuma
2.punktā minētā paziņojuma publicēšanas dienas.
4. Noteikt priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas vietu - Siguldas novada dome, Pils
iela 16, Sigulda, e-pasts, dome@sigulda.lv; Siguldas novada domes pakalpojumu
centrs, Raiņa iela 3, Sigulda, e-pasts pakalpojumucentrs@sigulda.lv; Siguldas
novada Allažu pagasta pārvalde, Birzes iela 4, Allaži, e-pasts,
iveta.abelite@sigulda.lv; Siguldas novada Mores pagasta pārvalde, Siguldas iela
11, More, e-pasts more@sigulda.lv, Siguldas novada Siguldas pagasta pārvalde,
Zinātnes iela 7, Peltes, e-pasts ineta.eriksone@sigulda.lv.
18.§
Par saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”
apstiprināšanu
Ekonomiste A.Strautmane
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.p. 1.daļas 2.p. un, saskaņā ar Siguldas novada
domes Finanšu komitejas 2010.gada 27.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.2,§7), atklāti balsojot
ar 14 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš,
J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers,
U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2010.gadam” projektu.
2. Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.
19.§
Par nolikuma „Par darba samaksu” apstiprināšanu
Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un saskaņā ar
Siguldas novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 27.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.2,
§8), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners,
V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. Apstiprināt Siguldas novada domes nolikumu „Par darba samaksu”.
2. Nolikums stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri, izņemot punktu 2.2.
3. Nolikuma punkts 2.2.stājas spēkā ar 2010.gada 1.aprīli.

20.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmuma „Par Siguldas
novada domes personāla saraksta 2010.gadam apstiprināšanu”, pielikumā Nr.1
„Siguldas novada domes personāla saraksts 2010.gadam”, prot. Nr.28, § 53
Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 13.punktu, MK Nr.713 „Rajona
pašvaldības reorganizācijas kārtība” 28.2.punktu un Siguldas novada domes Finanšu
komitejas 2010.gada 6.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.2,§3), atklāti balsojot ar 14 balsīm par
(J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins,
J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmuma „Par Siguldas
novada domes personāla saraksta apstiprināšanu 2010.gadam” pielikumā Nr.1 „Siguldas
novada domes personāla saraksts 2010.gadam”, prot.Nr.28,§53:
1.1. Papildināt personāla sarakstu:
1.1.1. ar punktu 11 struktūrvienībā Pārvalde šādā redakcijā:
„1.1 izpilddirektora vietnieks, amatalga Ls 1100 , slodze – 1, amatalga atbilstoši slodzei
Ls 1100, amata kods 1130 08, finansējums 1119”;
1.1.2. ar punktu 14 1 struktūrvienībā Izglītības pārvalde šādā redakcijā:
„14.1 autobusa vadītājs, stundas likme 2,24 Ls/h, slodze – 1, amata kods 8323 01,
finansējums 6615”;
1.1.3. ar punktu 411 struktūrvienībā Mores pagasta pārvalde šādā redakcijā:
„41.1 ambulances feldšeris, amatalga Ls 360, slodze – 0,5, 80 h/mēn., stundas likme 2,25
Ls/h, amata kods 3221 01, finansējums 7621”;
1.1.4. ar punktu 421 struktūrvienībā Allažu pagasta pārvalde šādā redakcijā:
„42.1 ambulances feldšeris, amatalga Ls 360, slodze – 0,5, 80 h/mēn., stundas likme 2,25
Ls/h, amata kods 3221 01, finansējums 7622”;
1.1.5. ar punktu 112 šādā redakcijā:
„112. tehniskais sekretārs Rīgas rajona pašvaldības administrācijā, amatalga Ls 610,
slodze – 1, amatalga atbilstoši slodzei Ls 610, amata kods 4115 05, finansējums 1119;
1.1.6. ar punktu 113 šādā redakcijā:
„113. galvenais speciālists attīstības jautājumos Rīgas rajona pašvaldības
administrācijā, amatalga Ls 890, slodze – 1, amatalga atbilstoši slodzei Ls 890, amata
kods 2141, finansējums 1119”;
1.1.7. ar punktu 114 šādā redakcijā:
„114. Teritorijas attīstības plānošanas daļas galvenais speciālists – attīstības plānotājs
Rīgas rajona pašvaldības administrācijā, amatalga Ls 930, slodze – 1, amatalga atbilstoši
slodzei Ls 930, amata kods 2141, finansējums 1119”.
1.2. Aizstāt personāla sarakstā struktūrvienībā Pašvaldības policija 44., 45.,46. un 47.punktā
ailē Ieņemamais amats amata nosaukumu „inspektors” ar amata nosaukumu „vecākais
inspektors”.
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1.3. Aizstāt personāla sarakstā struktūrvienībā Pašvaldības policija 49., 50.,51. un 52.punktā
ailē „Ieņemamais amats” amata nosaukumu „kārtībnieks” ar amata nosaukumu
„inspektors”.
1.4. Aizstāt personāla sarakstā struktūrvienībā Pašvaldības policija 48.punktā amatam
„inspektors” noteikto stundas likmi 2,28 Ls/h ar stundas likmi 1,73 Ls/h.
1.5. Aizstāt personāla sarakstā ailē „Finansējums”:
1.5.1. 31.punktā amatam Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs struktūrvienības koda skaitli
„1117” ar skaitli „1111”.
1.5.2. 40.punktā amatam autobusa vadītājs struktūrvienības koda skaitli „9218” ar koda
skaitli „6615”.
1.5.3. 41.punktā amatam autobusa vadītājs struktūrvienības koda skaitli „9219” ar koda
skaitli „6615”.
1.5.4. 111.punktā amatam Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
struktūrvienības koda skaitli „5002” ar koda skaitli „4922”.
1.6. Papildināt personāla sarakstā punktos 49 līdz 52 amatiem inspektors aili „Finansējums”
ar struktūrvienības kodu 3610.
1.7. Noteikt personāla sarakstā stundas likmi un mēnesī nostrādājamo stundu skaitu amatiem,
kuriem noteikts nepilns darba laiks un izteikt personāla saraksta 19., 27., 35.,89., 92., 97.,
98., 99., 101., 108., 109., 110. punktu šādā redakcijā:
1.7.1. „19. Sekretārs, iedzīvotāju reģistra speciālists, amatalga Ls 399, slodze – 0,5,
80h/mēn., stundas likme 2,5 Ls/h, amata kods 4115 01, finansējums 1117”;
1.7.2. „27. Personāla speciālists, amatalga Ls 507, slodze – 0,5, 80 h/mēn., stundas likme
3,175 Ls/h, amata kods 3439 28, finansējums 1111”;
1.7.3. „35. Lauku attīstības speciālists, amatalga Ls 420, slodze – 0,5, 80 h/mēn., stundas
likme 2,625 Ls/h, amata kods 3213 02, finansējums 4911”;
1.7.4. „89. Sētnieks, amatalga Ls 204, slodze 0,5, 80 h/mēn., stundas likme 1,275 Ls/h,
amata kods 9162 01, finansējums 6210”;
1.7.5. „92. Būvinspektors, amatalga Ls 731, slodze - 0,7, 112 h/mēn., stundas likme 4,572
Ls/h, amata kods 3151 02, finansējums 4431”;
1.7.6. „97. Sporta bāžu pārzinis, amatalga Ls 360, slodze 0,5 – 80 h/mēn., stundas likme
2,25 Ls/h, amata kods 2359 05, finansējums 8110”;
1.7.7. „98. Sporta organizators, amatalga Ls 500, slodze 0,5 – 80h/mēn., stundas likme 3,125
Ls/h, amata kods 3475 09, finansējums 8110”;
1.7.8. „99. Sporta centra vadītājs, amatalga Ls 486, slodze – 0,7 – 112 h/mēn., stundas likme
3,036 Ls/h, amata kods 1319 05, finansējums 8114”;
1.7.9. „108. Inženierarhitekts, Zemes un denacionalizācijas komisijas priekšsēdētājs,
amatalga Ls 609, slodze 0,7 – 112 h/mēn., stundas likme 3,804 Ls/h, amata kods 2141
01, finansējums 4212”;
1.7.10. „109. Zemes ierīcības inženieris, amatalga Ls 667, slodze – 0,7 – 112 h/mēn., stundas
likme 4,17 Ls/h, amata kods 2148 08, finansējums 4212;
1.7.11. „110. Zemes ierīkotājs, amatalga Ls 532, slodze – 0,5 – 80 h/mēn., stundas likme
3,325 Ls/h, amata kods 2148 08.”
21.§
Par deleģējumu iestādei Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests
Priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
Sakarā ar iestādes Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests izveidošanu ar
2009.gada 16.decembra lēmumu „Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas novada
pašvaldības Sociālais dienests” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu“ (prot.Nr.28, § 3) un
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līdz saistošo noteikumu „Par grozījumiem 2008.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” ” stāšanās spēkā, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, Sociālās komitejas 2010.gada
19. janvāra atzinumu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs,
A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Deleģēt pašvaldības iestādei Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests izskatīt
lēmumus, kas saskaņā ar 2008.gada 4.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem” (port.Nr.11,§3) piekrīt izskatīšanai Siguldas novada
domei līdz saistošo noteikumu „Par grozījumiem 2008.gada 4.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.8 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” stāšanās
spēkā.
22.§

Par Allažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, likuma
„Izglītības likums” 24.panta trešo daļu un Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada
16.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.27, p.3) un 2010.gada 20.janvāra sēdes atzinumu
(protokols Nr.1, p.7) atklāti balsojot ar 14 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs,
A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Allažu pamatskolas nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Allažu pagasta padomes 2005.gada 22.decembra lēmumu
„Par Allažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 22,§9).
23.§

Par Siguldas 1.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, likuma
„Izglītības likums” 24.panta trešo daļu un Izglītības un kultūras komitejas 2009.gada
16.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.27, p.3) un 2010.gada 20.janvāra sēdes atzinumu
(protokols Nr.1, p.7) atklāti balsojot ar 14 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs,
A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas 1.pamatskolas nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada domes 2004.gada 16.novembra lēmumu
„Par Siguldas 1.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 24,§20).
24.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos
Nr.26 „Par Siguldas novada pašvaldības nodevām par izsniegtajiem oficiālajiem
dokumentiem un apliecinātām to kopijām”” apstiprināšanu
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Kancelejas vadītāja S.Marhele
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks,
J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers,
U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi 2009.gada 16.decembra saistošajos
noteikumos Nr.26 „Par Siguldas novada pašvaldības nodevām par izsniegtajiem
oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”” projektu.
2. Saistošos noteikumus rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt LR Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

25.§
Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītājām un no valsts mērķdotācijas vispārizglītojošo skolu direktoriem
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
A.Zaviļeiskis – nepiedalās balsojumā
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2010.gadam”, 2009.gada 28.07. MK
noteikumu Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 5.punktu un Izglītības un kultūras
komitejas 2010.gada 20.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1, p.1), atklāti balsojot ar 10
balsīm par (J.Borīte, L.Sausiņa, A.JakobsonsJ.Odziņš, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – 4 (V.Bērziņš, M.Malcenieks,
J.Kiršteins, D.Dukurs), dome nolemj:
1. Noteikt Siguldas novada vispārizglītojošo skolu direktoriem sekojošas algas likmes no
valsts mērķdotācijas:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Siguldas 1.pamatskolas direktoram
Siguldas 3.pamatskolas direktorei
Siguldas 2.vidusskolas direktorei
Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram
Mores pamatskolas direktorei
Siguldas novada vidusskolas direktorei
Allažu pamatskolas direktorei

688.00 LVL
688.00 LVL
666.00 LVL
778.80 LVL
607.00 LVL
621.00 LVL
607.00 LVL

2. Noteikt Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem sekojošas algu
likmes no pašvaldības budžeta no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam:
2.1. PII „Pīlādzītis” vadītājai
2.2. PII „Saulīte” vadītājai
2.3. Siguldas pilsētas PII vadītājai

572.00 LVL
589.00 LVL
608.00 LVL

26.§
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Par pašvaldības noteikto samaksu par papildus programmu īstenošanu Allažu
pamatskolā un Mores pamatskolā
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
A.Zaviļeiskis, L.Sausiņa – nepiedalās balsojumā
Pamatojoties uz 2009.gada 28.jūlija. MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 5.punktu un Izglītības un kultūras komitejas 2010.gada 20.janvra sēdes
atzinumu (protokols Nr.1,p.2), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Par papildus programmu pirmskolas izglītības programma (kods 01011111);
pirmskolas izglītības programma obligātajā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
sagatavošanai pamatizglītības apguvei (kods 00011111) īstenošanu noteikt samaksu
no pašvaldības budžeta no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.augustam Allažu
pamatskolas direktorei Sandrai Tukišai 50,00 LVL mēnesī;
2. Par papildus programmu pirmskolas izglītības programma (kods 01011111); speciālās
pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods
21015811) īstenošanu noteikt samaksu no pašvaldības budžeta no 2010.gada 1.janvāra
līdz 31.augustam Mores pamatskolas direktorei Gundegai Pētersonei 37,00 LVL
mēnesī.
27.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes
2009.gada 29.aprīļa sēdes lēmumā (prot.Nr.10, 10§)
Zemes ierīkotājs J.Kiršteins
A.Zaviļeiskis, L.Sausiņa – nepiedalās balsojumā
Izskatot Siguldas novada Zemes pārvaldes 2010.gada 18.janvāra iesniegumu, par
SIA „Makara tūrisma birojs”, Reģ.Nr.40102002322 , juridiskā adrese: Pulkveža Brieža
iela 93K-22, Sigulda, Siguldas novads, iznomājamās zemes platības precizēšanu, dome
konstatē:
1. Ar Siguldas novada domes 2009.gada 29.aprīļa lēmumu (protokols Nr.10, 10&)
nolemts iznomāt SIA “Makara tūrisma birojs” pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Peldu iela 2, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 0021602,
zemes daļu 4100m2 platībā.
2. Veicot SIA “Makara tūrisma birojs” iznomājamās zemes platības precizēšana dabā,
kopplatība noteikta 7199m2, tajā skaitā 1380m2 – tiek izmantoti autostāvvietu
uzturēšanai (NĪLMK 1105) , 5000m2 – tiek izmantoti, kā sportam un atpūtai aprīkotas
dabas teritorija (NĪLMK 0503) un 1700m2 – tiek izmantoti glābšanas stacijas ēkas
uzturēšanai (NĪLMK 0908). No platības 1700m2 - zemes glābšanas stacijas ēkas
uzturēšanai, atbilstoši SIA “Makara tūrisma birojs” iznomātās ēkas, adrese: Peldu iela
2, Sigulda telpu platībai, kas sastāda 48,2% no kopējās ēkas platības, 819m2, noteikti
SIA “Makara tūrisma birojs” iznomāto telpu uzturēšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta,
2.punktu, 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7. punkta 7.2. apakšpunktu, Siguldas novada domes Finanšu komitejas 2009.gada
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27.janvāra lēmumu (protokols Nr.2§9), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Ar 2010.gada 27.janvāri izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2009.gada 29.aprīļa
lēmumā (prot.Nr.10,10§) “Par izmaiņām Siguldas novada domes 2009.gada 21.janvāra
sēdes lēmumā”, izsakot tā 1.1.punktu šādā redakcijā:
„Iznomāt SIA “Makara tūrisma birojs”, Reģ.Nr.40102002322, adrese: Pulkveža Brieža
iela 93K-22, Sigulda, Siguldas nov., Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Peldu iela 2, Sigulda, kadastra Nr.8015 002 1602, daļu zemes 7199m2 platībā,
bez apbūves tiesībām, kempinga, telšu vietu uzturēšanai un auto stāvlaukuma vajadzībām
saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu”.
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu.
3. No 2010.gada 2.janvāra noteikt nomas maksu 1,5% gadā no zemes kadastrālās
vērtības. Nomnieks maksā Nekustamā īpašuma nodokli par zemi un PVN.
28.§
Par Siguldas novada domes izstāšanos no Siguldas Reģiona tūrisma biedrības
Priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
A.Zaviļeiskis, L.Sausiņa – nepiedalās balsojumā
Siguldas novada tūrisma attīstības stratēģiskai virzīšanai ir izveidota Tūrisma pārvalde
un Attīstības un tūrisma komiteja. Līdz šim Siguldas novada dome bijusi arī Siguldas reģiona
tūrisma biedrības biedrs, kuras mērķis – sekmēt tūrisma nozares attīstību Siguldā. Turpmāk
Siguldas reģiona tūrisma biedrība apvienos uzņēmējus un pārstāvēs viņu viedokli, savukārt
Siguldas novada dome no biedra statusa kļūs par biedrības sadarbības partneri, kas sekmēs
optimālāku darbības sfēru sadalīšanu.
Vadoties no Siguldas reģiona tūrisma biedrības 2009.gada 14.decembra sanāksmes un
biedrības valdes 2010.gada 14.janvāra sapulces priekšlikumiem un Siguldas novada domes
Attīstības un tūrisma komitejas 2010.gada 20.janvāra atzinuma (Prot.Nr.2, punkts Nr.5),
pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 21.panta pirmās
daļas 8.punktu atklāti balsojot, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
A.Vāgners, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – 1 (V.Bērziņš), dome nolemj:
Izstāties no Siguldas reģiona tūrisma biedrības - reģistrācijas Nr. LV40008050743,
juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, LV-2150
29.§
Par būvniecības ieceri [..]
Būvvaldes vadītāja R.Bete
A.Zaviļeiskis, L.Sausiņa – nepiedalās balsojumā
Izskatot I.L. 2009.gada 3.augusta būvniecības iesniegumu – uzskaites karti par viesu mājas
(pansijas) būvniecību viņai piederošajā īpašumā [adrese] un būvvaldes 2009.gada 29.decembra
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gala ziņojumu par paredzētās būves publisko apspriešanu (pielikumā), Siguldas dome
konstatē:
Paredzētās viesu nama (pansijas) būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laikā no
2009.gada 23.novembra līdz 22.decembrim iedzīvotāju ierosinājumi vai negatīvas atsauksmes
nav saņemtas.
Pamatojoties uz „Būvniecības likuma” 12.panta 2.daļu, 22.05.2007. MK noteikumu Nr.331
„Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 20.punktu, 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) 369.1.2.1.punktuatklāti
balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks, J.Odziņš,
J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers,
U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Akceptēt viesu nama (pansijas) būvniecības ieceri [adrese].
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010).
30.§
Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā telpu nomas tiesību izsoli un izsoles
noteikumu projekta apstiprināšanu
Privatizācijas komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
A.Zaviļeiskis, L.Sausiņa – nepiedalās balsojumā
Izskatījusi nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā kopīpašnieku 2009.gada
10.novembra kopsapulces lēmumu un ierosinājumu nodot izsolē nomas tiesības pašvaldībām
piederošam nekustamam īpašumam Lāčplēša ielā 24, Rīgā, ar kadastra Nr.0100 021 0085,
zemes platība 757m², dome konstatē:
1.

2.
3.

Nekustamais īpašums Lāčplēša ielā 24, Rīgā ar kadastra Nr.0100 021 0085, zemes
platība 757m² un uz tā esoša piecstāvu administratīva ēka ar mansardu un garāža pieder
Ādažu novada domei 1/23 domājamā daļa, Carnikavas novada domei 1/23 domājamās
daļas, Garkalnes novada domei 1/23 domājamā daļa, Babītes novada domei 2/23
domājamās daļas, Ropažu novada domei 1/23 domājamā daļa, Salaspils novada domei
1/23 domājamā daļa, Sējas novada domei 1/23 domājamā daļa, Siguldas novada domei
2/23 domājamās daļas, Stopiņu novada domei 1/23 domājamā daļa, Krimuldas novada
domei 1/23 domājamā daļa, Ķekavas novada domei 3/23 domājamās daļas, Mālpils
novada domei 1/23 domājamā daļa, Mārupes novada domei 1/23 domājamā daļa,
Olaines novada domei 2/23 domājamās daļas, Saulkrastu novada domei 1/23 domājamā
daļa, Baldones novada domei 1/23 domājamā daļa un Inčukalna novada domei 2/23
domājamās daļas, pamatojoties uz Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumu Nr.0100
021 0085.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – A korpusam – biroju telpu grupas, B korpusam
– ārstniecības un veselības aprūpes telpu grupas.
Minētais objekts Lāčplēša ielā 24, Rīgā apgrūtināts ar nomas tiesībām ar šādiem
nomniekiem:
3.1. Korpusā A noslēgtie nomas līgumi:
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3.1.1.2005.gada 21.janvāra nomas līgums Nr.L/3-3 starp Rīgas rajona padomi un
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”, Reģ.Nr.40103037514, par telpu Nr.13 (510),
Nr.14(509), Nr.17 (512) kopējā iznomātā platība – 64.43m²;
3.1.2.2003.gada 12.marta nomas līgums Nr.R7-4 starp Rīgas rajona padomi un
Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora iestādi,
reģ.Nr.90001366463, par telpu Nr.1(501) un Nr.2(502), kopējā iznomātā
platībā – 21.94m²;
3.1.3.2009.gada 1.jūnija nomas līgums Nr.L/3-12 starp Rīgas rajona padomi un
biedrību „Latvijas Piļu un muižu asociācija”, reģ.Nr.40008053237, par telpu
Nr. 1 (101), kopējā iznomātā platībā – 12.1m² ( līdz 2009.gada 31.decembrim);
3.1.4.2007.gada 27.februāra nomas līgums Nr.L/3-9 starp Rīgas rajona padomi un
Latvijas Zaļo kustību, reģ.Nr.40008084059, par telpu nr.5 (505) kopējā
iznomātā platībā – 20.21m² ;
3.1.5.2003.gada 1.oktobrī nomas līgums Nr.R7-13 starp Rīgas rajona padomi un
Latvijas Pašvaldību darba devēju asociāciju, reģ.Nr.40008029057, par telpu 2
(102), .kopējā iznomātā platībā – 15.7 m²
3.1.6.2004.gada 14.decembrī nomas līgums Nr.L/3-30 starp Rīgas rajona padomi un
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA),
reģ.Nr.40008043830/19, par telpu Nr.16 (513), kopējā iznomātā platībā –
15.52m² ;
3.1.7.2007.gada 10.janvāra nomas līgums Nr.L/3-1 starp Rīgas rajona padomi un
SIA „Vietas”, Reģ.Nr.40003701625 par telpu Nr.4 (504), kopējā iznomātā
platībā – 14.95m²
3.2. Korpusā B noslēgtie nomas līgumi:
3.2.1.2008.gada 25.aprīļa nomas līgums Nr. L/3-10 starp Rīgas rajona padomi un
Latvijas Privātpraktizējošo psihiatru apvienību, reģ.Nr.40008085105, par telpu
Nr.1 (506), Nr.3 (505), Nr.4 (504), Nr. 5(503), kopējā iznomātā platībā –
60.6m²;
3.2.2.2002.gada 2.aprīļa nomas līgums Nr.R7-8 (2007.gada 27.decembra vienošanās
Nr.2) starp Rīgas rajona padomi un V.D. par telpu Nr.10 (307) vienu pusi no
kopējās iznomātās platības 14,2 m² (7.1m²);
3.2.3.2002.gada 2.aprīļa nomas līgums Nr.R7-9 (2007.gada 27.decembra vienošanās
Nr.2) starp Rīgas rajona padomi un L.K. par telpu Nr.10 (307) vienu pusi no
kopējās iznomātās platības 14,2 m² (7.1m²);
3.2.4.2007.gada 3.decembra nomas līgums Nr. L/3-21 starp Rīgas rajona padomi un
ārsta privātprakses veicēju Ilzi Brigitu Veitneri par telpu Nr.6 (502), Nr.7 (501)
kopējā iznomātā platībā – 24.3m² ;
3.2.5.2002.gada 2.aprīļa nomas līgums Nr.R7-5 starp Rīgas rajona padomi un E.J.
par telpu Nr.7 (304), kopējā iznomātā platībā – 13.0m² ;
3.2.6.2002.gada 2.aprīļa nomas līgums Nr.L/3-6 starp Rīgas rajona padomi un M.J.
par telpu Nr.8 (305), Nr.9 (306), kopējā iznomātā platībā – 16.93m² ;
3.2.7.2002.gada 2.aprīļa nomas līgums Nr.R 7-18 starp Rīgas rajona padomi un
A.D., par telpu Nr.19 (207), kopējā iznomātā platībā – 12.7m² ;
3.2.8.2002.gada 2.aprīļa nomas līgums Nr.R 7-17 starp Rīgas rajona padomi un M.P.
par telpu Nr.20 (208), kopējā iznomātā platībā – 20.0m² ;
3.2.9.2002.gada 2.aprīļa nomas līgums Nr.R 7-3 starp Rīgas rajona padomi un D.K.
par telpu Nr.11 (202) kopējā iznomātā platībā – 15.40m² ;
3.2.10.2002.gada 2.aprīļa nomas līgums Nr.R 7-23 starp Rīgas rajona padomi un I.P.
par telpu Nr.4 (205), kopējā iznomātā platībā – 12.0m² ;
3.2.11.2002.gada 2.aprīļa nomas līgums Nr.R 7-4 starp Rīgas rajona padomi un A.A.
par telpu Nr.5 (204), Nr.6 (203), kopējā iznomātā platībā – 25.7m² ;
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3.2.12.2002.gada 2.decembra nomas līgums Nr.R 7-31 starp Rīgas rajona padomi un
A.V. par telpu Nr.16 (209), kopējā iznomātā platībā – 8.3 m²;
3.2.13.2002.gada 2.aprīļa nomas līgums Nr.R 7-14 starp Rīgas rajona padomi un
I.M., par telpu Nr.5 (101) kopējā iznomātā platībā – 23.8m² ;
3.2.14.2002.gada 2.maija nomas līgums Nr.R7-24 starp Rīgas rajona padomi un SIA
„E.Gulbja laboratorija”, reģ.Nr.42803008077, par telpu Nr.1 (214), Nr.2 (206),
kopējā iznomātā platībā – 19.4m² ;
3.2.15. 2002.gada 2.aprīļa nomas līgums Nr.R7-6 starp Rīgas rajona padomi un SIA
„Traumu aptieka”, reģ.Nr.90001047718, par telpu Nr.1 (103), Nr.2 (102),
kopējā iznomātā platībā – 31.8m² ;
3.2.16. 2003.gada 24.februāra nomas līgums Nr.R7-2 (2008.gada 25.apriļa
vienošanās Nr3) starp Rīgas rajona padomi un ārsta privātprakses veicēju
Lolitu Puķīti, par telpu Nr.11 (106) un Nr.12 (107) kopējo nomas lietošanu
vienādās daļās ar I.Bušu, iznomātā platībā – 35.0m² ;
3.2.17. 2003.gada 24.februāra nomas līgums Nr.R7-3 starp Rīgas rajona padomi un
ārsta privātprakses veicēju Ilzi Bušu par telpu Nr.11 (106) un Nr.12 (107)
kopējo nomas lietošanu vienādās daļās ar L.Puķīte, iznomātā platībā – 35.0m²;
3.2.18. 2002.gada 1.jūlija nomas līgums Nr.R7-26 starp Rīgas rajona padomi un
ārsta privātprakses veicēju Ingrīdu Čeveri, par telpu Nr.6 (108) kopējo nomas
lietošanu vienādās daļās ar I.Bušu no iznomātās platības – 15.5m²;
3.2.19. Biedrības Latvijas Sarkanais krusts Rīgas rajona komitejas bezatlīdzības
lietošanā nodota telpa Nr.3 (104) kopējā iznomātā platība 11,5 m².
4.

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 99.pantu, kopīgu uzdevumu risināšanai Pierīgas
izglītības, kultūras, un sporta pārvaldes darbības nodrošināšanai pašvaldības, izņemot
Carnikavas novada domi, patur bezatlīdzības lietošanā telpas ar kopējo platību
241.6m² (mansarda telpas sastāv no 2 auditorijām, 4 darba kabinetiem).
4.1. Ar Carnikavas novada domes 2010.gada 20.janvāra lēmumu „Par rīcību ar
Carnikavas novada domei piederošo nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā,
domājamo daļu” (prot.Nr.1,§25) nolemts mansarda telpas iznomāt Pierīgas
reģiona pašvaldību izveidotai iestādei „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvalde”, saņemot ikmēneša nomas maksu, kas ir vienāda ar apsaimniekošanas
un pārvaldīšanas maksu mēnesī proporcionāli Carnikavas novada pašvaldībai
piederošo domājamo daļu skaitam nekustamajā īpašumā.

5.

Ar Ādažu novada domes 2009.gada 15.decembra lēmumu Nr.262, Garkalnes novada
domes 2009.gada 25.novembra lēmumu Nr.14§33, Babītes novada domes 2009.gada
25.novembra lēmumu Nr.9§38, Ropažu novada domes 2009.gada 25.novembra
lēmumu Nr.13§40, Salaspils novada domes 2009.gada 9.decembra lēmumu Nr.34§6,
Sējas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumu Nr.6§6, Siguldas novada domes
2009.gada 16.decembra lēmumu Nr.28§55, Stopiņu novada domes 2009.gada
2.decembra lēmumu Nr.15§5, Krimuldas novada domes 2009.gada27.novembra
lēmumu Nr.9§21, Mālpils novada domes 2009.gada 1.decembra lēmumu Nr.9,§2,
Mārupes novada domes 2009.gada 25.novembra lēmumu Nr.10,§48, Olaines novada
domes 2009.gada 25.novembra lēmumu Nr.10,§39, Saulkrastu novada domes
2009.gada 25.novembra lēmumu Nr.13,§6, Baldones novada domes 2009.gada
25.novembra lēmumu Nr.11,§16, Ķekavas novada domes 2009.gada 17.decembra
lēmumu Nr.15,§8 un Inčukalna novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumu
Nr.13,§6 un Carnikavas novada domes 2010.gada 20.janvāra lēmumu Nr.1,§25, ir
pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā telpu nomas tiesību
izsoli un izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu.
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Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 77.panta trešo daļu, to īpašuma daļu, kas nav
nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem (administratīvās teritorijas iedzīvotāju
vajadzību apmierināšanai, pašvaldības funkciju veikšanai), pašvaldības var izmantot,
lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai
likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu, tādejādi nekustama īpašuma
Lāčplēša ielā 24, Rīgā ar kadastra Nr.0100 021 0085 daļa, kas nav nepieciešama
pašvaldības funkciju veikšanai, ir nododama nomā.

6.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu 21.panta pirmās
daļas 14.punkta a apakšpunkta un 77.panta trešo daļu un Civillikuma 1068.panta pirmo, otro
daļu, pamatojoties uz Finanšu komitejas 27.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2§10), atklāti
balsojot, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, M.Malcenieks,
J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners, V.Bērziņš, J.Zilvers,
U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Nodot izsolē nomas tiesības uz nekustāmo īpašumu Lāčplēša ielā 24, Rīgā ar
kadastra Nr. 0100 021 0085, kas pieder Ādažu novada domei 1/23 domājamā
daļa, Carnikavas novada domei 1/23 domājamā daļa, Garkalnes novada domei
1/23 domājamā daļa, Babītes novada domei 2/23 domājamās daļas, Ropažu
novada domei 1/23 domājamā daļa, Salaspils novada domei 1/23 domājamā
daļa, Sējas novada domei 1/23 domājamā daļa, Siguldas novada domei 2/23
domājamās daļas, Stopiņu novada domei 1/23 domājamā daļa, Krimuldas
novada domei 1/23 domājamā daļa, Ķekavas novada domei 3/23 domājamā
daļa, Mālpils novada domei 1/23 domājamā daļa, Mārupes novada domei 1/23
domājamā daļa, Olaines novada domei 2/23, Saulkrastu novada domei 1/23
domājamā daļa, Baldones novada domei 1/23 domājamā daļa un Inčukalna
novada domei 2/23 domājamās daļas, piederošās zemi un ēkas.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā nomas tiesību iegūšanas
veidu – nomas tiesību pārdošana izsolē.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā (kadastra Nr.0100 021
0085) telpu nomas tiesību izsoles noteikumus saskaņā ar lēmuma pielikumu.
31.§
Par amatu noteikšanu, kurus ieņemošie darbinieki ir pakļauti reālam dzīvības vai
veselības apdraudējumam
Darba un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs A.Jakobsons
A.Zaviļeiskis, L.Sausiņa – nepiedalās balsojumā
Lai turpmāk varētu apdrošināt darbinieku veselību un dzīvību, kuri ieņem amatu, kas ir
pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam un pamatojoties uz likuma „Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 37.panta 3. un 4.punktu
un Siguldas novada domes Attīstības komitejas 2009.gada 2.decembra sēdes Nr.11
ierosinājumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, J.Odziņš, J.Kiršteins, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, A.Vāgners,
V.Bērziņš, J.Zilvers, U.Mitrevics), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

Noteikt šādus amatus, kas ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam
Siguldas novada domes administrācijā:
1.1. Pašvaldības policijas priekšnieks;
1.2. Pašvaldības policijas vecākais inspektors;
1.3. Pašvaldības policijas inspektors.
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Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 17.55.
Ārkārtas domes sēde 2010.gada 1.februārī plkst.17.00.
Nākošā kārtējā domes sēde 2010.gada 10.februārī plkst.16.00.

Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

S.Marhele
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