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Līgatnes novadā, Nr. 7 2010. gada 20.maijā

Sēde sasaukta pulksten 15.00
Sēdi atklāj pulksten 15.20
Sēde notiek: Augšlīgatnes pakalpojumu centrā

Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Līgatnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/09
 „Līgatnes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
2. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu.
3. Par SIA „JUMIS” iesnieguma izskatīšanu.
4. Par dzeramā ūdens izmantošanas aprēķina patēriņa noteikšanu vasaras periodā.
5. Par maksas noteikšanu un pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sniegtajiem sociālās

aprūpes pakalpojumiem pašvaldības aģentūrā „Līgatnes pilsētas sociālais aprūpes centrs”
2010.gadā

6. Par grozījumu Līgatnes novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumā „Par Līgatnes novada
domes un tās struktūrvienību darbinieku štata sarakstu un atalgojumu no 2009.gada
1.augusta”

7. Par Rutas Liepiņas dzīvojamās platības maiņu.
8. Par Edmunda Liepiņa dzīvojamās platības maiņu.
9. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Maijai Dzintrai Malkausei.
10. Par amata vienību izveidošanu un atalgojuma noteikšanu Līgatnes novada Sporta centrā
11. Par advokāta pakalpojumu apmaksu.
12. Par pirmpirkuma tiesībām.
13. Par pirmpirkuma tiesībām.
14. Par politiski represētas personas statusa piešķiršanu un politiski represētās personas

apliecības izsniegšanu Jurijam Daģim.
15. Par politiski represētas personas statusa piešķiršanu un politiski represētās personas

apliecības izsniegšanu Innai Čudarei.
16. Par vienreizēju tirdzniecības maksu noteikšanu.
17. Par daļējas vai pilnīgas kavējuma naudas dzēšanu.
18. Par līdzfinansējumu projekta „Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskās tūrisma

takas izveide”.
19. Par īres līguma pagarināšanu ar Valiju Riņķi.
20. Par stāvlaukuma izbūvi pie dzīvojamās mājas „Dzrelmes”.
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21. Par zemes iznomāšanu lauksaimniecības kultūru audzēšanai.
22. Par zemes iznomāšanu lauksaimniecības kultūru audzēšanai.
23. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu.
24. Par zemes iznomāšanu lauksaimniecības kultūru audzēšanai.
25. Par zemes iznomāšanu lauksaimniecības kultūru audzēšanai.
26. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu.
27. Par pašvaldības valdījumā esošā nekustamā īpašuma „Klajumi” ierakstīšu zemesgrāmatā.
28. Par SIA „”statūtu apstiprināšanu.
29. Par SIA „” kapitāla daļu turētāja pārstāvja apstiprināšanu un mēneša atlīdzības noteikšanu.
30. Par SIA „” valdes locekļa apstiprināšanu un mēneša atlīdzības noteikšanu.
31. Par Līgatnes novada domes Sporta centra vadītāja Jura Pīpkalēja iesniegumu.
32. Par Sociālā dienesta vadītājas Ivetas Viļumsones iesniegumu.
33. Par Līgatnes novada Sporta centra apsardzes sistēmas ierīkošanu.

Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins
Sēdi protokolē sekretāre Inta Baltgalve

Piedalās deputāti:
1. Ainārs Šteins
2. Pēteris Lideris
3. Dace Bērziņa
4. Ineta Bērziņa
5. Laila Bērziņa
6. Ēriks Liepiņš
7. Gunita Liepiņa
8. Silvija Zaharāne
9. Gunars Šķēle
10. Iveta Viļumsone
11. Normunds Sondors
12. Guntis Zicmanis

Nepiedalās: Jurijs Daģis – attaisnoti (ārzemēs),

Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Ilze Goba - novada domes kancelejas vadītāja, juriste;
Guntars Pīpkalējs - izpilddirektors ;
Gita Ķikute – galvenā grāmatvede
Dace Gradovska - Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļas vadītāja, arhitekte;
Juris Pīpkalējs - Sporta centra vadītājs;
Edvīns Rumjancevs - Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļas dzīvojamo ēku
apsaimniekošanas vadītājs

Uzaicināti : SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” valdes locekle, pārdošanas- mārketinga daļas
vadītāja Sarmīte Usāne

A.Šteins ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildus jautājumus.
Atklāti balsojot: PAR – 12 - A.Šteins, P.Lideris, D.Bērziņa, G.Liepiņa, I.Viļumsone,

N.Sondors, I.Bērziņa, S.Zaharāne, G.Šķēle, L.Bērziņa, Ē.Liepiņš, G.Zicmanis; PRET – nav;
ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:



3

Papildināt darba kārtību:
34. Par SIA „VITA mārkets” iesnieguma izskatīšanu.
35. Par dzīvojamās mājas Dārza iela 2, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

nodošanu biedrībai „Dārza ielas nams”.
36. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam un aizvietošanu atvaļinājuma laikā.
37. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
38. Par pašvaldības aģentūru „Līgatnes pilsētas sociālās aprūpes centrs”.

1.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Līgatnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/09

 „Līgatnes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš
, G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET - nav;
ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Veikt Līgatnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/09 „Līgatnes pašvaldības
nolikums” (apstiprināts ar Līgatnes novada domes 2009.gada 14.oktobra lēmumu
(protokols Nr.9,3§) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 5.1 punktu
1.2. Papildināt 5.punktu ar 5.1.3.punktu un izteikt šādā redakcijā:

„5.1.3. Līgatnes novada dome ir kapitāla daļu turētājs sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
„Rehabilitācijas centrs „Līgatne””.

2.  Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Līgatnes novada domes saistošajos
noteikumos Nr.1/09 „Līgatnes novada pašvaldības nolikums””

2.§
Par dzīvesvietas deklarēšanas anulēšanu

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Izskatījusi Bruno Garnizona, dzīvesvietas adrese – Stacijas ielā 21, Līgatnes pagastā,
Līgatnes novadā 2010.gada 8.aprīļa iesniegumu (reģistrēts Līgatnes novada domē 2010.gada
13.aprīli), ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu, no viņa pārvaldībā esošā nekustamā īpašuma
„Brigadieri”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, Intaram Vaitniekam un viņa ģimenes locekļiem
un Intara Vaitnieka 2010.gada 11.maija iesniegumu (reģistrēts Līgatnes novada domē 2010.gada
13.maijā ar Nr.D3 - 7/2687 – SAN - 2010 ), kurā minēts, ka piekrīt dzīvesvietas deklarēšanas
anulēšanai sev un savai ģimenei no nekustamā īpašuma „Brigadieri”, Līgatnes pagastā, Līgatnes
novadā, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, kurā
noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personas nav tiesiska pamata
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne,
N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa,
G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

Anulēt deklarēto dzīvesvietas adresi „Brigadieros”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā
šādām personām:

Intaram Vaitniekam, Ilvijai Melderei, Nikam Vaitniekam, Eināram Melderim, Mikum
Vaitniekam, Nikijai Vaitniecei.
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3.§
Par SIA „JUMIS” iesnieguma izskatīšanu

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Izskatījusi SIA „JUMIS” 2010.gada 11.maija iesniegumu Nr. 3-3/38, par atkritumu
apsaimniekošanu Līgatnes novadā (reģistrēt Līgatnes novada domē 2010.gada 13.maijā ar Nr.D3-
7/2683-SAN-2010) un saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošos noteikumu Nr.4/10 „Par
atkritumu apsaimniekošanu Līgatnes novadā” 2.8.punktu, 4.2.punktu, 4.6.punktu un Līgatnes
novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 17.maija atzinumu (protokols Nr.5), atklāti balsojot:
PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle,
I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav,
Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Izsniegt atļauju SIA „JUMIS”, reģistrācijas Nr.40103032305, juridiskā adrese –
Blaumaņa ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā, LV – 2150, sniegt atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām Līgatnes novada
administratīvajā teritorijā no 2010.gada 1.jūnija.

2. Uzdot Līgatnes novada domes izpilddirektoram Guntaram Pīpkalējam noslēgt līgumu
ar SIA „JUMIS”, reģistrācijas Nr.40103032305, atbilstoši Līgatnes novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.4/10 „Par atkritumu apsaimniekošanu Līgatnes novadā”.

4.§
Par dzeramā ūdens izmantošanas aprēķina patēriņu noteikšanu vasaras periodā

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Lai samazinātu nesankcionētu pazemes dzeramā ūdens izmantošanu vasaras periodā no
Līgatnes novada pašvaldībai piederošajām ūdens dziļurbumu akām, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 01.02.2000. MK noteikumu Nr.38 "Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves"”10.punktu un pamatojoties uz
Līgatnes novada domes 2010.gada 17.maija Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.5), atklāti
balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš ,
G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS
– nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

Noteikt dzeramā ūdens aprēķina patēriņu Līgatnes novadā, savrupmājās, kurās nav
uzstādīts ūdens skaitītājs, vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam – 7,5 kubikmetri mēnesī
(250 litri diennaktī) vienam savrupmājas iedzīvotājam.

5.§
Par maksas noteikšanu un pašvaldību savstarpējiem

norēķiniem par sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem
pašvaldības aģentūrā „Līgatnes pilsētas sociālās aprūpes centrs” 2010.gadā

Ziņo: I.VIĻUMSONE Debatēs: G.LIEPIŅA

Izskatot pašvaldības aģentūras „Līgatnes pilsētas sociālās aprūpes centrs” direktores Taigas
Polnijas 2010.gada 12.maija iesniegumu (reģistrēts Līgatnes novadā 2010.gada 13.maijā ar Nr.D3
– 7/2679 – SAN -2010) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
14.punkta g) apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.panta 1.daļu,
Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
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pakalpojumiem” 3., 10. un 13. un 18.punktu, Līgatnes novada domes Sociālās aprūpes un veselības
aizsardzības komitejas 2010.gada 18.maija atzinumu (protokols Nr.4), Finanšu komitejas
2010.gada 17.maija atzinumu (protokols Nr.5) , atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins,
P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa,
I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome
NOLEMJ:

Noteikt ar 2010.gada 20.maiju pašvaldības aģentūrā „Līgatnes pilsētas sociālās aprūpes
centrs” vienotu maksu par sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem mēnesī par vienu personu
Ls 256,00 (divi simti piecdesmit seši lati).

6.§
Par grozījumu Līgatnes novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumā „Par Līgatnes

novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štata sarakstu
un atalgojumu no 2009.gada 1.augusta”

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Izskatot Līgatnes novada domes kancelejas vadītājas Ilzes Gobas 2010.gada 12.maija
iesniegumu (reģistrēts Līgatnes novada domē 2010.gada 12.maijā ar Nr.D3-7/2654- SAN- 2010)
un pamatojoties uz Līgatnes novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 17.maija atzinumu,
atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa,
Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav;
ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

Samazināt ar 2010.gada 1.augustu Līgatnes novada domes kancelejas personāllietu
speciālistam darba slodzi no 1 (vienas) amata vienības uz 0,5 amata vienībām.

7.§
Par Rutas Liepiņas dzīvojamās platības maiņu

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Pamatojoties uz Līgatnes novada domes 2009.gada 17.decembra sēdes lēmumu „Par
dzīvojamās mājas „Grūdeņi” apsekošanas rezultātiem”, (protokols Nr.13, 18.§), Līgatnes novada
domes Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas 2010.gada 17.maija atzinumu (protokols
Nr.5) un Finanšu komitejas 2010.gada 17.maija atzinumu (protokols Nr.5) , atklāti balsojot: PAR
–– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle,
I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav,
Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Ņemot vērā to, ka dzīvojamā māja „Grūdeņi”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, atrodas
avārijas stāvoklī, atļaut Rutai Liepiņai, mainīt dzīvesvietu no dzīvokļa Nr.3 „Grūdeņos”, Līgatnes
pagastā, Līgatnes novadā uz pašvaldības dzīvokli Nr.7 Gaujas ielā 17, Līgatnē, Līgatnes novadā

2. Saskaņā ar lēmuma 1. punktu uzdot Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības
nodaļai noslēgt apdzīvojamās platības īres līgumu, nosakot līguma termiņu līdz 2011.gada
1.jūnijam.
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8.§
Par Edmunda Teodora Liepiņa dzīvojamās platības maiņu

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Pamatojoties uz Līgatnes novada domes 2009.gada 17.decembra sēdes lēmumu „Par dzīvojamās
mājas „Grūdeņi” apsekošanas rezultātiem”, (protokols Nr.13, 18.§), Līgatnes novada domes
Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas 2010.gada 17.maija atzinumu (protokols Nr.5) un
Finanšu komitejas 2010.gada 17.maija atzinumu (protokols Nr.5) , kā arī iesniegums izskatīts
Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības komitejas 2010.gada 18.maija sēdē (protokols Nr.4),

atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa,
Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav;
ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Ņemot vērā, ka dzīvojamā māja „Grūdeņi”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, atrodas
avārijas stāvoklī, atļaut Edmundam Teodoram Liepiņam, piedāvāt mainīt dzīvesvietu no dzīvokļa
Nr.4 „Grūdeņos” Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā uz pašvaldības dzīvokli Nr.11 Gaujas ielā 8,
Līgatnē, Līgatnes novadā.

2. Saskaņā ar lēmuma 1. punktu uzdot Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības
nodaļai noslēgt apdzīvojamās platības īres līgumu, nosakot līguma termiņu līdz 2011.gada
1.jūnijam.

9.§
Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Maijai Dzintrai Malkausei

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Izskatot Maijas Dzintras Malkauses 2010.gada 27.aprīļa iesniegumu (reģistrēts Līgatnes
novada domē Nr. D3 – 7/2344 – (SAN) – 2010,) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 15.1 pantu un saskaņā ar Līgatnes novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 17.maija
atzinumu (protokols Nr.5), atklāti balsojot: PAR –– 10 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne,
N.Sondors, D.Bērziņa, G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET -nav;
ATTURAS – 2 - Ē.Liepiņš , G.Zicmanis;  Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt ikmēneša pabalstu Dzintrai Maijai Malkausei, no Līgatnes novada domes
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

2. Ikmēneša pabalsta aprēķinu veikt no 2010.gada 1.jūnija.
3. Uzdot Grāmatvedības un uzskaites nodaļai saskaņā ar normatīvajiem aktiem veikt

ikmēneša pabalsta aprēķinu un izmaksu lēmuma 1.p. minētajai personai.
4. Maijai Dzintrai Malkausei nekavējoties informēt Līgatnes novada domi par izmaiņām

vecuma pensijas aprēķinā.

 Lēmums sēdes protokola pielikumā Nr.1 uz 2 lapām.

10.§
Par  amata vienību izveidošanu un atalgojuma noteikšanu

Līgatnes novada Sporta centrā
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: L.BĒRZIŅA, S.ZAHARĀNE

Pamatojoties uz Līgatnes novada Sporta centra vadītāja Jura Pīpkalēja 2010.gada 7.aprīļa
iesniegumu, (reģistrētu Līgatnes novada domē 2010.gada 7.maijā ar Nr.D3-7/2551-SAN- 2010),
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un Līgatnes novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 17.maija atzinumu (protokols Nr.5),
atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa,
Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav;
ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

Izveidot ar 2010.gada 1.jūniju Līgatnes novada domes Sporta centrā trīs jaunas amata
vienības:

1.Sporta centra saimniecisko un tehnisko jautājumu daļas vadītājs - 1 (vienu) amata vienību
nosakot darba algu Ls 350.00 (trīs simti piecdesmit lati) mēnesī;

2.Sporta centra dežurants-apkopējs - 2 (divas) amata vienības, nosakot darba algu 1
(vienai)  amata vienībai Ls 180.00 (viens simts astoņdesmit lati) mēnesī.

11.§
Par advokāta pakalpojumu apmaksu

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: I.VIĻUMSONE

Izskatot Līgatnes novada domes izpilddirektora Guntara Pīpkalēja 2010.gada 5.maija
iesniegumu, (reģistrēts Līgatnes novada domē 2010.gada 5.maijā ar Nr.D3-7/2455 – SAN- 2010),
kurā viņš lūdz izvērtēt Līgatnes novada pašvaldības policijas priekšnieka Arņa Matroža 2010.gada
5.maija iesniegumu, (reģistrētu Līgatnes novada domē 05.05.2010. ar Nr.D3-7/2453 – SAN –
2010), un pamatojoties uz Līgatnes novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 17.maija atzinumu
(sēdes protokols Nr.5), atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne,
N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa,
G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Apmaksāt advokāta pakalpojumus Līgatnes novada pašvaldības policijas
darbiniekiem Ls 250,00 (divi simti piecdesmit latu) apmērā, noslēdzot trīspusēju līgumu starp
Līgatnes novada domi, pašvaldības policijas darbiniekiem Arni Matrozi un Jāzepu Meikstumu un
advokātu.

2. Lēmuma 1.punktā minēto apmaksu veikt no Līgatnes novada pašvaldības policijas
budžeta līdzekļiem.

12.§
Par pirmpirkuma tiesībām

Ziņo: Ē.LIEPIŅŠ Debatēs: nav

Pamatojoties uz Zigurda Lazdiņa, dzīvesvietas adrese – Jaunatnes ielā 8 – 6, Siguldā,
2010.gada 10.maija iesniegumu (reģistrēts Līgatnes novada domē 2010.gada 10.maijā ar Nr.D3-
7/2617-SAN-2010), par Līgatnes novada domes atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām zemes
gabalam „Kalnozoli”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, zemes kadastra Nr.4262 001 0021,
saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 18. punktu,
Līgatnes novada domes Ekonomiskās attīstības un teritoriālās plānošanas komitejas 2010. gada 17.
maija atzinumu (protokols Nr.5) un Finanšu komitejas 2010.gada 17. maija atzinumu (protokols
Nr.5), atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa,
Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav;
ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

Atteikties no pirmpirkuma  tiesību  izmantošanas  Līgatnes novada domes
administratīvajā teritorijā pārdodamajam nekustamajam īpašumam „Kalnozoli”, Līgatnes pagastā,
Līgatnes novadā, zemes kadastra Nr.4262 001 0021.
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13.§
Par pirmpirkuma tiesībām

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā”, balsojumā nepiedalās deputāts Ēriks Liepiņš.

Pamatojoties uz Intas Liepiņas,  dzīvesvietas adrese – „Dundes”, Līgatnes pagastā,
Līgatnes novadā, 2010.gada 11.maija iesniegumu (reģistrēts Līgatnes novada domē 2010.gada
11.maijā ar Nr.D3- 7/2636-SAN-2010), par Līgatnes novada domes atteikšanos no pirmpirkuma
tiesībām nekustamajam īpašumam „Dundes”, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā,
zemes kadastra Nr.4262 004 0144, saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 18.punktu, Līgatnes novada domes Ekonomiskās attīstības un teritoriālās
plānošanas komitejas 2010. gada 17.maija atzinumu (protokols Nr.5), Finanšu komitejas
2010.gada 17.maija atzinumu (protokols Nr.5), atklāti balsojot: PAR –– 11 - A.Šteins, P.Lideris,
S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone,
G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

Atteikties no pirmpirkuma  tiesību  izmantošanas  Līgatnes novada domes
administratīvajā teritorijā pārdodamajam nekustamajam īpašumam „Dundes”, zemes kadastra
Nr.4262 004 0144.

14.§
Par politiski represētas personas statusa piešķiršanu

 un politiski represētās personas apliecības izsniegšanu Jurijam Daģim
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Izskatījusi Jurija Daģa, dzīvesvietas adrese – „Jaunavotiņi”, Līgatnes pagastā, Līgatnes
novadā, 2010.gada 19.aprīļa iesniegumu (reģistrēts Līgatnes novada domē 2010.gada 20.aprīlī ar
Nr.D3-7/2206 – SAN- 2010) ar lūgumu piešķirt politiski represētās personas statusu un izsniegt
politiski represētās personas apliecību, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par politiski
represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.panta
1.daļas trešo punktu, 3.panta 1.daļu un 2.daļas otro punktu, 11.panta 1.daļu un Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 8.panta 4.daļu, atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne,
N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa,
G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Jurijam Daģim,  dzīvesvietas adrese – „Jaunavotiņi”, Līgatnes pagastā, Līgatnes
novadā, politiski represētās personas statusu.

2. Izsniegt Jurijam Daģim,  dzīvesvietas adrese – „Jaunavotiņi”, Līgatnes pagastā, Līgatnes
novadā, politiski represētās personas apliecību.

Lēmums sēdes protokola pielikumā Nr.1 uz 2 lapām.

15.§
Par politiski represētas personas statusa piešķiršanu

 un politiski represētās personas apliecības izsniegšanu Innai Čudarei
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav
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Izskatījusi Innas Čudares, dzīvesvietas adrese – „Ozollejās”, Līgatnes pagastā, Līgatnes
novadā, 2010.gada 16.aprīļa iesniegumu (reģistrēts Līgatnes novada domē 2010.gada 16.aprīlī ar
Nr. D3-7/2132-SAN-2010) ar lūgumu piešķirt politiski represētās personas statusu un izsniegt
politiski represētās personas apliecību, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par politiski
represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.panta
1.daļas trešo punktu, 3.panta 1.daļu un 2.daļas otro punktu, 11.panta 1.daļu un Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 8.panta 4.daļu, atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne,
N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa,
G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Innai Čudarei, dzīvesvietas adrese – „Ozollejās”, Līgatnes pagastā, Līgatnes
novadā, politiski represētās personas statusu.

2. Izsniegt Innai Čudarei,  dzīvesvietas adrese – „Ozollejās”, Līgatnes pagastā, Līgatnes
novadā, politiski represētās personas apliecību.

Lēmums sēdes protokola pielikumā Nr.1 uz 2 lapām.

16.§
Par vienreizēju izbraukuma tirdzniecības maksu noteikšanu

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Izskatījusi Līgatnes novada domes Kultūras un tūrisma centra vadītājas Laimdotas Lapiņas
2010.gada 11.maija iesniegumu (reģistrēts 11.05.2010. ar Nr.D3-7/2637 – SAN – 2010),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu un
Līgatnes novada domes 2010.gada 17.maija Finanšu komitejas atzinumu (protokols nr.5), atklāti
balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš ,
G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS
– nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt šādu vienreizējas izbraukuma tirdzniecības atļaujas izsniegšanas maksu festivāla
„Ceturtie tradicionālie pūtēju orķestra svētki” laikā 2010.gada 22.maijā:

1. Alkohola tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi no 22.05.2010. plkst.11.oo
līdz 23.05.2010. plkst.04.oo Līgatnes pilsētas estrādē un Lustūža klints pagrabos - nosakot
tirdzniecības atļaujas maksu Ls 300,00 apmērā;

2. Popkorna un cukurvates tirdzniecība laikā no 22.05.210. plkst.11.oo līdz 23.05.plkst.04.oo,
nosakot tirdzniecības atļaujas maksu Ls 7,00 apmērā.

3. Balonu un svētku atribūtikas tirdzniecība Līgatnes pilsētas estrādē no 22.05.2010.
plkst.11.oo līdz 23.05.2010. plkst.04.oo nosakot tirdzniecības atļaujas maksu Ls 7,00
apmērā.

4. Atrakciju (batutu u.tml.) nodrošināšana laikā 22.05.2010. plkst.11.oo līdz 23.05.2010.
plkst.04.oo Līgatnes pilsētas estrādē, nosakot bezmaksas tirdzniecības atļaujas izsniegšanu.

17.§
Par daļējas vai pilnīgas kavējuma naudas dzēšanu

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Līgatnes novada dome ir saņēmusi Ingas Ikaunieces 2010.gada 20.aprīļa iesniegumu
(reģistrēts Līgatnes novada domē 2010.gada 20.aprīlī ar Nr.D3-7/2195-SAN-2010), par soda
procentu dzēšanu.

Izvērtējot Līgatnes novada domes rīcībā esošos dokumentus, dome  konstatē :
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1. 2009.gada 21.septembrī starp Ingu Ikaunieci,  dzīvesvietas adrese Pilsoņu ielā 6 –
10, Līgatnē, Līgatnes novadā un Līgatnes novada domi tika noslēgts parāda nomaksas grafiks, kurā
minēts, ka I.Ikauniece atzīst parāda saistības pret Līgatnes novada domi Ls 125,22 (viens simts
divdesmit pieci lati un 22 santīmi) apmērā par apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu
izmantošanu un apņemas apmaksāt minēto parāda summu līdz 2010.gada 30.maijam.

2. Saskaņā ar noslēgto parāda nomaksas grafiku un Līgatnes novada domes 2010.gada
11.maija aprēķinu Inga Ikauniece ir nomaksājusi Līgatnes novada domei parādu Ls 125,22 (viens
simts divdesmit pieci lati un 22 santīmi) apmērā līdz 2010.gada 30.martam.

3. Parāda nomaksas grafikā minēts, ja I.Ikauniece pilda parāda nomaksas grafika
nosacījumus, tad Līgatnes novada dome, pamatojoties uz personas rakstisku iesniegumu, apņemas
izskatīt jautājumu par daļējas vai pilnīgas kavējuma naudas, kas uz grafika parakstīšanas brīdi
sastāda Ls 14,39 (četrpadsmit lati un trīsdesmit deviņi santīmi) dzēšanu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Līgatnes novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 17.maija atzinumu(protokols
nr.5), atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa,
Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav;
ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

Dzēst Ingai Ikauniecei,  dzīvesvietas adrese Pilsoņu ielā 6 – 10, Līgatnē, Līgatnes novadā,
aprēķināto kavējuma naudu - Ls 14,39 (četrpadsmit lati un trīsdesmit deviņi santīmi) par
apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumu kavējumu, pamatojoties uz saistību
izpildi 90 % apmērā.

18.§
Par līdzfinansējumu projektam

„Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskās tūrisma takas izveide”
Ziņo: V.LAPSELE Debatēs: N.SONDORS, Ē.LIEPIŅŠ, A.ŠTEINS, P.LIDERIS

Pamatojoties uz Līgatnes pilsētas domes 21.02.2008. sēdes lēmumu, prot. Nr.2, 10.§ „Par
iesaistīšanos projektā „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un
infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai””, Latvijas Republikas Administratīvo
teritoriju un apdzīvotu vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu,likuma „Par pašvaldībām”,
21.panta 27.punktu, Līgatnes novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 17.maija
atzinumu(protokols nr.5),atklāti balsojot: PAR – 7 -  A.Šteins, P.Lideris, I.Viļumsone,
D.Bērziņa, G.Šķēle, G.Liepiņa, L.Bērziņa; PRET – 3 - Ē.Liepiņš, N.Sondors, G.Zicmanis;
ATTURAS – 2 - I.Bērziņa, S.Zaharāne, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Paredzēt finansējumu projekta „Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskās
tūrisma takas izveide” īstenošanai, ņemot kredītu Valsts kasē 2010.gadā ar atmaksas termiņu 20
gadi un atlikto maksājumu 3 gadi. Projekta kopējās izmaksas LVL 788 753,33 kas sastāv no
atbalsta finansējuma LVL 408598,51 un finansējuma no pašvaldības budžeta LVL 380154,82
apmērā.

2. Noteikt, ka projekta īstenošanai nepieciešamā kredīta summa LVL 737 128,00
(septiņi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņi lati ) apmērā t.sk. PVN, kas
konvertēta uz EUR 1 048 838,00 (viens miljons četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit
astoņi eiro).

3.       Aizdevuma atmaksu garantēt ar Līgatnes novada domes budžetu.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Līgatnes pilsētas domes 2008.gada 21.februāra sēdes

lēmumu ”Par līdzfinansējumu projektam „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu
saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai”, protokols
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Nr.2, 11.§. un Līgatnes novada domes 2009.gada 16.novembra ārkārtas sēdes lēmumu „Par
līdzfinansējumu projektam „Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskās tūrisma takas
izveide””, (protokols Nr.11, 1.§).

19.§
Par īres līguma pagarināšanu ar Valiju Riņķi

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Izskatot Valijas Riņķes iesniegumu, par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, ņemot
vērā, ka Valija Riņķe bez kavējumiem pilda 2010.gada 1.februārī noslēgto parāda nomaksas
grafiku un maksā ikmēneša maksājumus par īri un komunālajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz
2010.gada 21.janvāra Līgatnes novada domes lēmumu „Par Valijas Riņķes iesnieguma
izskatīšanu” (protokols Nr.1.,9. §), likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2., 4., 5., 6.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 2010.gada 17.maija Līgatnes novada domes
finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.5), atklāti balsojot: PAR ––12 - A.Šteins, P.Lideris,
S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone,
G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

Pagarināt Valijai Riņķei, dzīvojamās telpas īres līgumu līdz 2011.gada 1.septembrim.

20.§
Par stāvlaukuma izbūvi pie dzīvojamās mājas „Dzelmes”

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Izskatot dzīvojamās mājas „Dzelmes”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā,
iedzīvotāju  pilnvarotās personas Esteres Baumanes 2010.gada 26.aprīļa iesniegumu, (reģistrēts
Līgatnes novada domē 2010.gada 28.aprīlī ar Nr.D3-7/2381 – SAN – 2010), kurā viņa lūdz izskatīt
iespēju pie dzīvojamās mājas „Dzelmes”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā izbūvēt auto stāvvietu
mājas iedzīvotājiem, atklāti balsojot: PAR ––12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors,
D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis;
PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Nodrošināt projekta izpētes veikšanu saistībā ar iespējamo stāvlaukuma izbūvi pie
dzīvojamās mājas „Dzelmes”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā līdz nākamajai domes sēdei .

2. Šī lēmuma 1.punktā minēto uzdot Līgatnes novada domes izpilddirektoram Guntaram
Pīpkalējam.

21.§
Par zemes iznomāšanu lauksaimniecības kultūru audzēšanai

Ziņo: Ē.LIEPIŅŠ Debatēs: nav

Izskatījusi Aijas Plūksnes,  iesniegumu, kas reģistrēts Līgatnes novada domē 26.04.2010. Nr.
D3-7/2311-SAN-2010, iepazīstoties ar lietas materiāliem, Līgatnes novada dome konstatē:

Līgatnes novada dome saņēmusi Aijas Plūksnes iesniegumu, kurā viņa lūdz iznomāt zemes
vienības ar kadastra Nr. 4211 005 0038 ar kopējo platību 3900 m2 daļu 831 m2 platībā, kas atrodas
pie mājas Strautu iela 2, Līgatnē, un ir Līgatnes novada domes valdījumā. Aijai Plūksnei
nomājamās zemes vienības robežas dabā ir zināmas. Saskaņā ar Līgatnes novada domes
Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas 2010.gada 17.maija atzinumu (protokols Nr.5),
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atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa,
Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav;
ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Iznomāt Aijai Plūksnei, daļu no zemes vienības ar kadastra Nr. 4211 005 0038 – 831
m2 platībā, kas atrodas pie dzīvojamās mājas Strautu iela 2, Līgatnē, ar 2010. gada 21.
maiju lauksaimniecības kultūru audzēšanai, noslēdzot Zemes nomas līgumu līdz 2010.
gada 31. decembrim.

2. Pēc minētā termiņa līgums var tikt pagarināts, ja nomnieks nav paziņojis par nomas
līguma pārtraukšanu.

3. Uzdot nomniekam samaksāt par iznomāto zemi nekustamā īpašuma nodokli un zemes
nomas maksu, kā noteikts likumdošanā.

4. Citus ar zemes vienības daļas iznomāšanu saistītos noteikumus atrunāt Zemes nomas
līgumā.

5. Pieņemt zināšanai, ka nomniekam zemes vienības daļas robežas dabā ir zināmas.

22.§
Par zemes iznomāšanu lauksaimniecības kultūru audzēšanai

Ziņo: Ē.LIEPIŅŠ Debatēs: nav

Izskatījusi Agijas Baueres, iesniegumu, kas reģistrēts Līgatnes novada domē 09.04.2010. Nr.
D3-7/1958-SAN-2010, iepazīstoties ar lietas materiāliem, Līgatnes novada dome konstatē:

Līgatnes novada dome saņēmusi Agijas Baueres iesniegumu, kurā viņa lūdz iznomāt zemes
vienības „Pagasta zeme 31” ar kadastra Nr. 4262 004 0475 ar kopējo platību 3.3388 ha daļu 0,0680
ha platībā Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā. Agijai Bauerei nomājamās zemes
vienības robežas dabā ir zināmas. Saskaņā ar Līgatnes novada domes Ekonomiskās un teritoriālās
attīstības komitejas 2010.gada 17.maija atzinumu (protokols Nr.5), atklāti balsojot: PAR –– 12 -
A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa,
L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes
novada dome NOLEMJ:

1. Iznomāt Agijai Bauerei, daļu no zemes vienības „Pagasta zeme 31” Augšlīgatne,
Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0475 – 0.0680 ha platībā
ar 2010. gada 21. maiju lauksaimniecības kultūru audzēšanai, noslēdzot Zemes nomas
līgumu līdz 2010. gada 31. decembrim.
2. Pēc minētā termiņa līgums var tikt pagarināts, ja nomnieks nav paziņojis par nomas
līguma pārtraukšanu.
3. Uzdot nomniekam samaksāt par iznomāto zemi nekustamā īpašuma nodokli un
zemes nomas maksu, kā noteikts likumdošanā.
4. Citus ar zemes vienības daļas iznomāšanu saistītos noteikumus atrunāt Zemes
nomas līgumā.
5. Pieņemt zināšanai, ka nomniekam zemes vienības daļas robežas dabā ir zināmas.

23.§
Par zemes nomas līguma pārtraukšanu

Ziņo: Ē.LIEPIŅŠ Debatēs: nav

Izskatījusi Anitas Dumpenieces, iesniegumu, kas reģistrēts Līgatnes novada domē 12.05.2010.
Nr. D3-7/2665-SAN-2010, iepazīstoties ar lietas materiāliem, Līgatnes novada dome konstatē:
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Saskaņā ar Līgatnes pilsētas domes 2007. gada 16. marta lēmumu Nr.3, 4§, 2007. gada 22.
martā noslēgts Zemes nomas līgums ar Anitu Dumpenieci par zemes nomu 819 m2 (astoņi simti
deviņpadsmit kvadrātmetri) platībā, kas ir daļa no zemes vienības ar kadastra Nr. 4211 009 0001,
Rīgas iela, Līgatne, Līgatnes novads. Zemes gabals iznomāts ar mērķi – lauksaimniecības kultūru
audzēšanai. Zemes vienība ir Līgatnes novada domes valdījumā. Zemes nomas līgums noslēgts
līdz 2010. gada 31. decembrim. Anita Dumpeniece vēlas pārtraukt zemes nomas līgumu. Saskaņā
ar Līgatnes novada domes Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas 2010.gada 17.maija
atzinumu (protokols Nr.5), atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne,
N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa,
G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Pārtraukt 2007. gada 22. martā ar Anitu Dumpenieci, noslēgto zemes nomas
līgumu par daļu no zemes vienības ar kadastra Nr. 4211 009 0001 – 819 m2 platībā, ar
2010. gada 1. jūniju.
2. Aprēķināt un pieprasīt Anitai Dumpeniecei zemes nomas maksu par periodu no
2010. gada 1. janvārim līdz 2010. gada 1. jūnijam.

24.§
Par zemes iznomāšanu lauksaimniecības kultūru audzēšanai

Ziņo: Ē.LIEPIŅŠ Debatēs: nav

Izskatījusi Dzintara Strazdiņa,  iesniegumu, kas reģistrēts Līgatnes novada domē 12.04.2010.
Nr. D3-7/2004-SAN-2010, iepazīstoties ar lietas materiāliem, Līgatnes novada dome konstatē:

Līgatnes novada dome saņēmusi Dzintara Strazdiņa iesniegumu, kurā viņš lūdz iznomāt
zemes vienības ar kadastra Nr. 4211 003 0300 ar kopējo platību 238 000 m2 daļu, 610 m2 platībā,
kas atrodas pie mājas Gaujas iela 17, Līgatnē, Līgatnes novadā, un ir Līgatnes novada domes
valdījumā. Dzintaram Strazdiņam nomājamās zemes vienības robežas dabā ir zināmas. Saskaņā ar
Līgatnes novada domes Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas 2010.gada 17.maija
atzinumu (protokols Nr.5), atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne,
N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa,
G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Iznomāt Dzintaram Strazdiņam, daļu no zemes vienības ar kadastra Nr. 4211 003
0300 – 610 m2 platībā, kas atrodas pie dzīvojamās mājas Gaujas iela 17, Līgatnē,
Līgatnes novadā, ar 2010. gada 21. maiju lauksaimniecības kultūru audzēšanai,
noslēdzot Zemes nomas līgumu līdz 2010. gada 31. decembrim.

2. Pēc minētā termiņa līgums var tikt pagarināts, ja nomnieks nav paziņojis par nomas
līguma pārtraukšanu.

3. Uzdot nomniekam samaksāt par iznomāto zemi nekustamā īpašuma nodokli un
zemes nomas maksu, kā noteikts likumdošanā.

4. Citus ar zemes vienības daļas iznomāšanu saistītos noteikumus atrunāt Zemes
nomas līgumā.

5. Pieņemt zināšanai, ka nomniekam zemes vienības daļas robežas dabā ir zināmas.

25.§
Par zemes iznomāšanu lauksaimniecības kultūru audzēšanai

Ziņo: Ē.LIEPIŅŠ Debatēs: nav

Izskatījusi Janas Lazdiņas,  iesniegumu, kas reģistrēts Līgatnes novada domē 12.04.2010. Nr.
D3-7/2028-SAN-2010, iepazīstoties ar lietas materiāliem, Līgatnes novada dome konstatē:
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Līgatnes novada dome saņēmusi Janas Lazdiņas iesniegumu, kurā viņa lūdz iznomāt zemes
vienības „Pagasta zeme 31” ar kadastra Nr. 4262 004 0475 ar kopējo platību 3.3388 ha daļu 0,03
ha platībā, kas atrodas pie „Kākuļiem”, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā”. Izvēlēto
zemes vienības daļu līdz šim izmantojusi Ruta Sproģe. Ar 2010. gada 15. aprīli Ruta Sproģe ir
pārtraukusi nomas attiecības ar Līgatnes novada domi par zemes vienības daļas ar kadastra Nr.
4262 004 0475 iznomāšanu 0.03 ha platībā. Janai Lazdiņai nomājamās zemes vienības robežas
dabā ir zināmas. Saskaņā ar Līgatnes novada domes Ekonomiskās un teritoriālās attīstības
komitejas 2010.gada 17.maija atzinumu (protokols Nr.5), atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins,
P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa,
I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome
NOLEMJ:

1. Iznomāt Janai Lazdiņai, daļu no zemes vienības „Pagasta zeme 31”, Augšlīgatne,
Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0475 – 0.03 ha platībā
ar 2010. gada 21. maiju lauksaimniecības kultūru audzēšanai, noslēdzot Zemes
nomas līgumu līdz 2010. gada 31. decembrim.

2. Pēc minētā termiņa līgums var tikt pagarināts, ja nomnieks nav paziņojis par nomas
līguma pārtraukšanu.

3. Uzdot nomniekam samaksāt par iznomāto zemi nekustamā īpašuma nodokli un
zemes nomas maksu, kā noteikts likumdošanā.

4. Citus ar zemes vienības daļas iznomāšanu saistītos noteikumus atrunāt Zemes
nomas līgumā.

5. Pieņemt zināšanai, ka nomniekam zemes vienības daļas robežas dabā ir zināmas.

26.§
Par zemes nomas līguma pārtraukšanu

Ziņo: Ē.LIEPIŅŠ Debatēs: nav

Izskatījusi Zinta Malkauša, iesniegumu, kas reģistrēts Līgatnes novada domē 26.04..2010. Nr.
D3-7/2304-SAN-2010, iepazīstoties ar lietas materiāliem, Līgatnes novada dome konstatē:

Saskaņā ar Līgatnes pilsētas domes 2003. gada 20. augusta lēmumu Nr.7, 2§, 2003. gada 1.
septembrī noslēgts Zemes nomas līgums ar Zinti Malkausi par zemes nomu 5352 m2 (pieci tūkstoši
trīs simti piecdesmit divi kvadrātmetri) platībā, kas ir daļa no zemes vienības ar kadastra Nr. 4211
001 0032 ( nomas zemes kadastra apzīmējums 4211 800 0032). Zemes gabals iznomāts ar mērķi –
izklaides un atpūtas organizēšanai. Zemes vienība ir Līgatnes novada domes valdījumā. Zemes
nomas līgums noslēgts līdz 2013. gada 1. septembrim. Zintis Malkausis vēlas pārtraukt zemes
nomas līgumu. Saskaņā ar Līgatnes novada domes Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas
2010.gada 17.maija atzinumu (protokols Nr.5), atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins,
P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa,
I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome
NOLEMJ:

1. Pārtraukt 2003. gada 1. septembrī ar Zinti Malkausi, noslēgto zemes nomas
līgumu par daļu no zemes vienības ar kadastra Nr. 4211 001 0032 ( nomas zemes
kadastra apzīmējums 4211 800 0032) – 5352 m2 platībā, ar 2010. gada 1. jūniju.

2. Aprēķināt un pieprasīt Zintim Malkausim zemes nomas maksu par periodu no
2010. gada 1. janvārim līdz 2010. gada 1. jūnijam.
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27.§
Par pašvaldības valdījumā esošā nekustamā īpašuma

„Klajumi” ierakstīšu zemesgrāmatā
Ziņo: Ē.LIEPIŅŠ Debatēs: nav

Izskatot Līgatnes novada izpilddirektora Guntara Pīpkalēja iesniegumu, kas reģistrēts Līgatnes
novada domē 15.04.2010. ar  Nr. D3-7/2116-SAN-2010, iepazīstoties ar lietas materiāliem,
Līgatnes novada dome konstatē:

Nekustamais īpašums – zeme un dzīvojamā ēka „Klajumi”, ar kadastra Nr. 4262 003 0118, ar
zemes kopējo platību 0.168 ha (pēc kadastrālās uzmērīšanas zemes gabala platība var tikt
precizēta), ir Līgatnes novada domes valdījumā. Zeme piešķirta pašvaldībai saskaņā ar Līgatnes
pagasta zemes komisijas 1996. gada 16. oktobra lēmumu Nr. 110-39/765, ir uzmērīta un 2005.
gada 10. novembrī reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā. Dzīvojamo ēku, saskaņā
ar 1993. gada 31. martā sastādīto Aktu, ko parakstījuši paju sabiedrības „Līgatne” un Līgatnes
pagasta Tautas deputātu padomes pārstāvji, un tā pielikumu Nr. 1, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” 3.
punktu, Līgatnes pagasta TDP valde ir pārņēmusi savā īpašumā un valdījumā.

Saskaņā ar LR Likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, spēkā ar 25.04.1995. ar grozījumiem 3. panta otrās daļas pirmo
punktu un 10. pantu, likumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”, spēkā ar
06.03.1997. ar grozījumiem  1. nodaļas 5. pantu, 5. nodaļas 35. -39. pantiem un likuma
„”Zemesgrāmatu likums”, spēkā ar 05.04.1993. ar grozījumiem, Līgatnes novada domes
Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas 2010.gada 17.maija atzinumu (protokols Nr.5),
atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa,
Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav;
ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Līgatnes novada pašvaldības vārda, normatīvajos aktos noteiktā
kārtība, nekustamo īpašumu – zemi ar kadastra Nr. 4262 003 0118 ar kopējo platību 0,168
ha (pēc kadastrālās uzmērīšanas zemes gabala platība var tikt precizēta) un dzīvojamo ēku
ar kadastra apzīmējumu 4262 003 0118 001 „Klajumi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes
novads, LV 4108.

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
2.1.individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.

3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
3.1. aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0.082 ha, kods

              12030303;
3.2. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un

        ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem,
         0.039 ha, kods 12050101.

3.3. Gaujas Nacionālais parks – ainavu aizsardzības zonas teritorija, 0.168 ha, kods
              130203.

4. Pieprasīt arhīvos, nekustama īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā, normatīvajos aktos
noteiktos nepieciešamos dokumentus.

      5. Par īpašuma „Klajumi” atsavināšanu vai iznomāšanu lemt pēc šī īpašuma ierakstīšanas
Zemesgrāmatā.
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28.§
Par SIA „Līgatnes nami” statūtu apstiprināšanu

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: S.ZAHARĀNE

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 28.panta 1., 5.daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 1.punktu,
21.panta 8.punktu, Līgatnes novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 17.maija atzinumu
(protokols Nr.5), atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors,
D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis;
PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt SIA „Līgatnes nami” statūtus.
2. Noteikt, ka SIA „Līgatnes nami ” kapitāla daļu turētājs ir Līgatnes novada dome

reģistrācijas Nr.90000057333, juridiskā adrese - Spriņģu ielā 4. Līgatnē, Līgatnes novadā.

29.§
Par SIA „Līgatnes nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvja apstiprināšanu

un mēneša atlīdzības noteikšanu
Ziņo: P.LIDERIS Debatēs:nav

Pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
balsojumā nepiedalās Ainārs Šteins.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu likuma
„Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta 1.daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.704 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa
atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka
atlīdzību”15.punktu un Līgatnes novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 17.maija atzinumu
(protokols Nr.5), atklāti balsojot: PAR –– 11 - P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa,
Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav;
ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt par SIA „Līgatnes nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvi Līgatnes novada
domes priekšsēdētāju Aināru Šteinu,  dzīvesvietas adrese – Meža ielā 1, Līgatnē, Līgatnes novadā.

2. Noteikt SIA „Līgatnes nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēneša atlīdzību Ls
40,00(četrdesmit latu).

30.§
Par SIA „Līgatnes nami” valdes

locekļa apstiprināšanu un mēneša atlīdzības noteikšanu
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 47.panta 1.un 2.daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.704 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un valdes
locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka
atlīdzību” 6.un 8.punktu un Līgatnes novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 17.maija
atzinumu (protokols Nr.5), atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne,
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N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa,
G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt par SIA „Līgatnes nami” valdes locekli Edvīnu Rumjancevu, dzīvesvietas
adrese – Strēlnieku ielā 86a, dz.27, Siguldā, Siguldas novadā.

2. Noteikt SIA „Līgatnes nami” valdes loceklim atlīdzību Ls 500,00 ( pieci simti latu)
mēnesī.

31.§
Par Līgatnes novada domes Sporta centra vadītāja Jura Pīpkalēja iesniegumu

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Izskatot Līgatnes novada domes Sporta centra vadītāja Jura Pīpkalēja 2010.gada 13.maija
iesniegumu, (reģistrētu Līgatnes novada domē 2010.gada 13.maijā ar Nr.D3 – 7/2684 – SAN –
2010), ar lūgumu veikt grozījumus Sporta centra 2010.gada budžetā, piešķirot papildus finanšu
līdzekļus trenažieru iegādei, saskaņā ar Līgatnes pašvaldības nolikuma (apstiprināts ar Līgatnes
novada domes 2009.gada 14.oktobra lēmumu (protokols Nr.9,3§)) 48.punktu un pamatojoties uz
Līgatnes novada domes finanšu komitejas 2010.gada 17.maija atzinumu (protokols Nr.5), atklāti
balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš ,
G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS
– nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut Līgatnes novada Sporta centram no sava budžeta apmaksāt Ls 3630,00 ( trīs tūkstoši
seši simti trīsdesmit latus) trenažieru iegādi Sporta centram.

2. Jautājumu par Līgatnes novada Sporta centra budžeta līdzekļu piešķiršanu skatīt, veicot
budžeta grozījumus.

32.§
Par Sociālā dienesta vadītājas Ivetas Viļumsones iesniegumu.

Ziņo: I.VIĻUMSONE Debatēs: S.ZAHARĀNE

Izskatot Sociālā dienesta vadītājas Ivetas Viļumsones 2010.gada 14.maija
iesniegumu, (reģistrēts Līgatnes novada domē 2010.gada 14.maijā ar Nr.D3 – 7/ 2703 - SAN –
2010), pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pantu  un 42. pantu,
2003.gada 3.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.291 “Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem” 3.daļas 7.punktu prasībām par pašvaldību sociālajiem dienestiem, kas nosaka sociālo
dienestu darbinieku ar atbilstošu izglītību skaitu, kuri ir tiesīgi strādāt ar klientiem un
nepieciešamību reģistrēt Līgatnes novada Sociālo dienestu Sociālo pakalpojumu reģistrā un
Līgatnes novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 17.maija atzinumu ( protokols Nr.5),kā arī
iesniegums izskatīts Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības komitejas 2010.gada 18.maija sēdē
(protokols Nr.4), atklāti balsojot: PAR –– 9 - A.Šteins, P.Lideris, N.Sondors, D.Bērziņa,
Ē.Liepiņš , G.Šķēle, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET -nav; ATTURAS – 3 -
S.Zaharāne, I.Bērziņa, G.Zicmanis , Līgatnes novada dome NOLEMJ:

Izveidot ar 2010.gada 1.jūniju Līgatnes novada Sociālajā dienestā divas jaunas amata
vienības:

1.Sociālā darba organizators - nosakot 1 (vienu) amata likmi ar darba algu Ls 350.00 (trīs
simti piecdesmit lati) mēnesī;

2.Sociālais darbinieks - nosakot 1 (vienu) amata likmi ar darba algu Ls 420.00 (četri simti
divdesmit lati) mēnesī.
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3.Atzīt par spēku zaudējušu Līgatnes novada domes 2010.gada 21.janvāra sēdes lēmumu
„Par Līgatnes novada domes Sociālā dienesta štata vietas- sociālā darba organizators-
apstiprināšanu”(sēdes protokols Nr.1,24.§)

33.§
Par Līgatnes novada Sporta centra apsardzes sistēmas ierīkošanu.

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: P.LIDERIS

Izskatot Līgatnes novada domes Sporta centra vadītāja Jura Pīpkalēja 2010.gada 14.maija
iesniegumu, reģistrētu Līgatnes novada domē 2010.gada 14.maijā ar Nr.D3 – 7/2704 – SAN –
2010, ar lūgumu veikt grozījumus Sporta centra 2010.gada budžetā, saskaņā ar Līgatnes
pašvaldības nolikuma (apstiprināts ar Līgatnes novada domes 2009.gada 14.oktobra lēmumu
(protokols Nr.9,3§)) 48.punktu un pamatojoties uz Līgatnes novada domes Finanšu komitejas
2010.gada 17.maija atzinumu (protokols Nr.5), atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris,
S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone,
G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1.Atļaut Līgatnes novada Sporta centram no sava budžeta apmaksāt Ls 1714,09 ( vienu
tūkstoti septiņi simti četrpadsmit latus un 9 santīmus) apsardzes sistēmas ierīkošanu Sporta centrā.

2.Jautājumu par Līgatnes novada Sporta centra budžeta līdzekļu piešķiršanu skatīt, veicot
budžeta grozījumus.

34.§
Par SIA „VITA mārkets” iesnieguma izskatīšanu

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: P.LIDERIS

Izskatot atkārtoti SIA „Vita mārket”, reģistrācijas Nr.40003351054, juridiskā adrese
– Vidus ielā 1, Siguldā, LV – 2150, 2010.gada 19.marta iesniegumu, (reģistrēts Līgatnes novada
domē 2010.gada 22.martā ar Nr.D3-7/1605-san-2010), par grozījumu 2009.gada 23.martā starp
SIA „VITA mārkets” un Līgatnes pagasta padomi noslēgtajā līgumā, „Par zemes gabala „Birzes”
ar kadastra  Nr.4262 004 0616, Augšlīgatnes ciemā, nomu ar apbūves tiesībām”, 4.1.punktā, ņemot
vērā, ka ir panākta savstarpējā vienošanās ar SIA „Vita mārket”, valdes locekļiem par īres maksas
neiekasēšanu no apakšīrniekiem zemes gabalā „Birzes” ar kadastra Nr.4262 004 0616 un
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.daļu, atklāti balsojot:
PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle,
I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav,
Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumu 2009.gada 23.martā starp SIA „VITA mārkets” un Līgatnes
pagasta padomi noslēgtajā līgumā, par zemes gabala „Birzes” ar kadastra Nr.4262 004 0616,
Augšlīgatnes ciemā, nomu ar apbūves tiesībām, 4.1.punktā, pagarinot minēto termiņu  uz 6
(sešiem) mēnešiem , ar nosacījumu, ka šajā laika periodā netiek iekasēta nomas maksa no
apakšīrniekiem.

2. Uzdot Līgatnes novada domes kancelejai sagatavot vienošanos par šā lēmuma
1.punktā minētajiem grozījumiem.
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35.§
Par dzīvojamās mājas Dārza iela 2, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

nodošanu biedrībai „Dārza ielas nams”
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Izskatot biedrības „Dārza ielas nams”, reģistrācijas Nr.40008154074, juridiskā adrese –
Dārza ielā 2, Augšlīgatnē, Līgatnes novadā, valdes priekšsēdētājas S.Novicānes - Lazdānes
2010.gada 13.aprīļa iesniegumu (reģistrēts Līgatnes novada domē 2010.gada 14.aprīlī ar Nr.D3-
7/2075-San-2010), ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas Dārza ielā 2, Augšlīgatnē, Līgatnes novadā
pārvaldīšanas tiesības biedrībai „Dārza ielas nams”, saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR –– 12 - A.Šteins, P.Lideris, S.Zaharāne,
N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa,
G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

Nodot biedrībai „Dārza ielas nams”, reģistrācijas Nr.40008154074, ar visām normatīvajos
aktos noteiktajām saistībām ( t.sk. parāda saistībām pret Līgatnes novada domi), pārvaldīšanā
dzīvojamo māju Dārza ielā 2, Augšlīgatnē, Līgatnes novadā.

36.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam un aizvietošanu atvaļinājuma laikā

Ziņo: I.GOBA Debatēs: nav

Pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
balsojumā nepiedalās Ainārs Šteins un Pēteris Lideris.

Izskatījusi Līgatnes novada domes priekšsēdētāja Aināra Šteina 2010.gada 19.maija
iesniegumu, par atvaļinājuma piešķiršanu un pamatojoties uz Līgatnes pašvaldības nolikuma
(apstiprināts ar Līgatnes novada domes 2009.gada 14.oktobra lēmumu (protokols Nr.9,3§))
21.punkta 21.1.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR –– 10 -  S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa,
Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav;
ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt kārtējo atvaļinājumu piecas (5) darba dienas no 2010.gada 31. maija līdz 2010.gada
4. jūnijam, Līgatnes novada domes priekšsēdētājam Aināram Šteinam par nostrādāto laika
periodu no 2008.gada 22.marta līdz 2009.gada 21.martam.

2. Uzdot Līgatnes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Liderim domes
priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā no 2010.gada 31.maija līdz 2010.gada 4. jūnijam veikt
Līgatnes novada domes priekšsēdētāja pienākumus, nosakot darba algu 60 % apmērā no
domes priekšsēdētāja amatalgas.

37.§
Par dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Izskatot Viktorijas Zapiterskajas 2010.gada 17.maija iesniegumu, (reģistrēts  Līgatnes
novada domē 2010.gada 17.maijā ar Nr. D3 – 7/ – (SAN) – 2010), par īres līguma pagarināšanu,
un ņemot vērā, ka V.Zapiterskajai nav parāda maksājumi par īri un komunālajiem pakalpojumiem,
saskaņā ar starp Līgatnes pilsētas domi un Viktoriju Zapiterskuju,  2009.gada 15.janvārī noslēgto
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dzīvojamās telpas īres līguma 4.punkta 4.2.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR ––12 - A.Šteins,
P.Lideris, S.Zaharāne, N.Sondors, D.Bērziņa, Ē.Liepiņš , G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa,
I.Viļumsone, G.Liepiņa, G.Zicmanis; PRET -nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome
NOLEMJ:

Pagarināt starp Līgatnes pilsētas domi un Viktoriju Zapiterskuju, 2009.gada 15.janvārī
noslēgto dzīvojamās telpas, Rīgas ielā 3, dz.4,Līgatnē, Līgatnes novadā, īres līgumu līdz 2011.gada
19.maijam.

38.§
Par pašvaldības aģentūru”Līgatnes pilsētas sociālās aprūpes centrs”

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: N.SONDORS, S.ZAHARĀNE, G.ZICMANIS, D.BĒRZIŅA,
Ē.LIEPIŅŠ

Pamatojoties uz darba grupas ziņojumu par „ Par iespējamo pašvaldības aģentūras
„Līgatnes pilsētas sociālās aprūpes centrs” reorganizāciju, funkciju un saistību nodošanu SIA
„Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” atklāti balsojot: PAR –– 8 - A.Šteins, P.Lideris, D.Bērziņa,
G.Šķēle, I.Bērziņa, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET – 1 - N.Sondors; ATTURAS –
3 - Ē.Liepiņš , S.Zaharāne, G.Zicmanis, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Atzīt par lietderīgu Sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādes izveidi Skaļupes
kompleksā, apvienojot resursus pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un
senioru brīvdienu pavadīšanas projekta nodrošināšanai;
2. Uzsākt izpēti un aprēķinu sagatavošanu, lai nodrošinātu ziņojumā minēto priekšdarbu
veikšanai nepieciešamā finansējuma apzināšanu;
3. Izpētes un aprēķinu (tāmes) sagatavošanu nodrošināt Līgatnes novada domes Plānošana ,
nekustamo īpašumu un būvniecības nodaļai līdz 2010. gada 8. jūlijam, iesniedzot tos novada
domes priekšsēdētājam;
4. Izpētes un aprēķinu sagatavošanai piešķirt finansējumu Ls 400,- (četri simti lati) no
Līgatnes pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Sēdi slēdz 17:20

Sēdes vadītājs Ainārs Šteins

Protokoliste Inta Baltgalve


