Saulkrastu novada dome
______________________________________________________________________________________________

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160
tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv

DOMES SĒDES
PROTOKOLS NR.10/2016
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Saulkrastu novadā
Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00

2016.gada 27.jūlijā

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode,
Santa Ancāne, Mārtiņš Kišuro, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Guntars Zonbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis, pašvaldības
izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila, Juridiskās
nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Solveiga Tiļuga, Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas
nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs, Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja
Vizma Stūrmane, SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Guntars Ozoliņš, SIA
“Saulkrastu komunālserviss” juriste Izita Kļaviņa
Nepiedalās deputāti:
Antra Deniškāne (aizņemta pamatdarbā), Andris Dulpiņš (atvaļinājumā), Andris Silavnieks
(slimības dēļ), Jurģis Grabčiks (atvaļinājumā), Igors Žukovs (iemesls nav zināms)
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi. Lūdz papildināt darba kārtību ar vienu
jautājumu “Par skolēnu pieteikšanos uz 10.klasi 2016./2017.mācību gadam”. 2016.gada 29.jūnija
sēdē tika noteikts pieteikšanās termiņš līdz 2016.gada 27.jūlijam. Informē, ka Saulkrastu
vidusskolā šobrīd saņemti 17 pieteikumi mācībām 10.klasē. Saulkrastu vidusskolas direktore Velta
Kalnakārkle informējusi domi, ka vēl divi pieteikumi mācībām 10.klasē tiks iesniegti augustā.
Deputātiem nav iebildumu darba kārtības papildināšanai.
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis aicina deputātus apstiprināt papildināto darba kārtību.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko
personu datu aizsardzības likumu

1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 29.06.2016. domes sēdes un 07.07.2016. domes
ārkārtas sēdes lēmumu izpildi

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
4. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
5. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
6. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
7. Par sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz
Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecību
8. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu
komunālserviss”
9. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu
novadā”” precizēšanu
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
10. Par līguma noslēgšanu ar Gitu Biti par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
11. Par līguma noslēgšanu ar SIA „LAIK” par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas
izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu
12. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
13. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
16. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Finanšu komitejas lēmumi
17. Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar Lauku atbalsta dienestu un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
18. Par apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Saulkrastu
komunālserviss”
19. Par līguma noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
20. Par precizējumiem 29.06.2016 domes sēdes lēmuma “Par sadarbības līguma slēgšanu ar
biedrību "Vidzemes Tūrisma asociācija"” pielikumā
21. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas –
pārdošanas līguma noslēgšanu
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda sadalīšanu termiņos
23. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
24. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/
26. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/
27. Par zemes īpašuma Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
28. Par zemes īpašuma Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
29. Par zemes īpašuma ,,Jaunbuši’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
30. Par finansējuma piešķiršanu gājēju celiņa būvprojekta izstrādei
31. Par līdzekļu piešķiršanu projekta “CHRISTA” priekšfinansēšanai
32. Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā
33. Par grozījumiem Administratīvās komisijas budžetā
34. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās
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35. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības
budžetā projekta “LIFE EcosystemServices” realizācijai
36. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības
budžetā projekta “Nordpluss Junior 2016” realizācijai
37. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai
38. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumos
39. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.01.2016. saistošajos
noteikumos Nr.SN2/2016 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu
2016.gadam”” izdošanu
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
40. Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūru, Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils Digitālais centrs” un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
41. Par precizējumu Saulkrastu novada domes 29.06.2016. lēmumā „Par zvērināta revidenta
apstiprināšanu”
42. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
43. Par dalības pārtraukšanu Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībā
44. Par skolēnu pieteikšanos uz 10.klasi 2016./2017.mācību gadam
§1
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums
par 29.06.2016. domes sēdes un 07.07.2016. domes ārkārtas sēdes lēmumu izpildi
Ziņo A.Arnis.
2016.gada 7.jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumi izpildīti.
2016.gada 29.jūnija domes sēde
1) darba kārtības 12.punkts “Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Vidzemes Tūrisma
asociācija” ir procesā, sagatavots lēmuma projekts izskatīšanai šīs dienas domes sēdē par
precizējumiem apstiprinātajā līgumā;
2) 28.punkts “Par papildus līdzekļu piešķiršanu tilta projekta izstrādei”- lēmuma izpilde ir procesātiek gatavots projektēšanas uzdevums tilta projekta izstrādei, nākamajā nedēļā plānots uzsākt
iepirkuma procedūru.
Pārējie 2016.gada 29.jūnija domes sēdes lēmumi ir izpildīti.
Deputātiem jautājumu nav.
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai.
§2
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar /vārds, uzvārds/
Ziņo N.Līcis. Zemes gabals citam mērķim nav izmantojams.
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 27.06.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.07.2016.
sēdē (protokols Nr.7/2016§1), pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
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1. Noslēgt ar /vārds, uzvārds, personas kods/ zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par
Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033
003 3086, daļas 385 m2 platībā, bez apbūves tiesībām ar mērķi – teritorijas labiekārtošana
(zemes nomas līgums protokola 1.pielikumā).
2. Noteikt nomas maksu 15,00 euro (piecpadsmit euro, 0 centi) un 3,15 euro (trīs euro 15
centi) 21% PVN, kopā gadā 18,15 euro (astoņpadsmit euro, 15 centi).
3. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§3
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar /vārds, uzvārds/
Ziņo N.Līcis
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 06.07.2016. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.07.2016. sēdē
(protokols Nr.7/2016§7), pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar /vārds, uzvārds, personas kods/ zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem par
Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Bērzu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, kadastra Nr. 8033 003 1411, daļas 480 m2 platībā, bez apbūves tiesībām ar mērķi
– teritorijas labiekārtošana (zemes nomas līgums protokola 2.pielikumā).
2. Noteikt nomas maksu 55,00 euro (piecdesmit pieci euro 00 centi) un 11,55 euro
(vienpadsmit euro 55 centi) 21% PVN, kopā gadā 66,55 euro (sešdesmit seši euro 55
centi).
3. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§4
Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 11.07.2016. iesniegumu par zemes vienības
sadalīšanu, kurš izskatīts 13.07.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē
(protokols Nr.7§4), pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar
Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 15.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas
noteikumi” 10. un 31.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
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NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu, zemesgrāmatā nereģistrētu
zemes vienību ceļi d/s ,,Ainava’’, ar kadastra apzīmējumu 80330032839, veidojot četrus
patstāvīgus īpašumus, atbilstoši lēmuma 1.pielikumam (protokola 3.pielikumā).
2. Piešķirt nosaukumu un lietošanas mērķi atdalītajām zemes vienībām”:
2.1. Teteru iela, Ainava, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 0,3046 ha,
noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā, kods – 1101;
2.2. Rubeņu iela, Ainava, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 0,0465 ha,
noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā, kods – 1101;
2.3. Apogu iela, Ainava, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 0,0227 ha,
noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā, kods – 1101;
2.4. Ainavas grāvis, Ainava, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 0,1221 ha
(divas zemes vienības), noteikt lietošanas mērķi upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens
regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve, kods - 1202.
3. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai.
§5
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo N.Līcis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 04.07.2016. iesniegumu, kas
izskatīts 13.07.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.7§2),
pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada
domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut /vārds, uzvārds, personas kods/ izstrādāt nekustamā īpašuma Smilšu iela 16
(kadastra apzīmējums 80130020410), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības
projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (protokola 4.pielikumā).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§6
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo N.Līcis. Ierīcības projektā paredzēts atdalīt vienu zemes gabalu no otra.
A.Blankenbergs norāda, ka sadalāmā platība noteikta tiesas spriedumā.
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 11.07.2016. iesniegumu, kas
izskatīts 13.07.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols
Nr.7/2016§6), pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar
Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas
3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut /vārds, uzvārds, personas kods/ izstrādāt nekustamā īpašuma Bērzu iela 2 (kadastra
apzīmējums 80130030712), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (protokola 5.pielikumā).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§7
Par sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada
no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecību
Ziņo N.Līcis. Saņemta vēstule no AS “Skulte LNG Terminal”, ar kuru AS informē pašvaldības
par paredzēto darbību- iespējamo gāzes termināla un pazemes gāzes krātuves izbūvi uz Inčukalna
pazemes gāzes krātuvi. Jautājums izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē
2016.gada 13.jūlijā. Komitejas sēdē piedalījās AS “Skulte LNG Terminal” pārstāvis. Iespējams,
ka ostas akvatorijā ~2 km no krasta varētu būt peldoša piestātne (kuģis), no kura pa jūras dibenu,
tālāk pa pazemi līdz Inčukalnam tiktu projektēts un iespējams arī izbūvēts gāzes vads, pa kuru
iesūknētu pazemes krātuvē gāzi. Sākotnēji ieskicētie varianti (kā iespējamās pazemes vada
novietnes atrašanās vietas) ir no Saulkrastiem uz ziemeļiem, nešķērsojot Saulkrastu teritorijas
robežu.
E.Grāvītis. Sākums būs Saulkrastos, tālu jūrā, bet pats gāzes vada sauszemes daļa Saulkrastu
teritoriju neskars.
N.Līcis. Lai projekts realizētos, nepieciešama sākotnējā izpēte. Projektam jāpiešķir nacionālās
nozīmes statuss. Aizsargjosla ir 100 metri uz katru pusi no gāzes vada. Saulkrastu ieguvums
galvenokārt saistās ar ostas darbību- kravu apgrozījuma pieaugums, loča pakalpojumi, noliktavas,
darba vietas utt.
Saulkrastu novada dome ir saņēmusi akciju sabiedrības “Skulte LNG Terminal” 2016.gada
11.jūlija vēstuli Nr.4.16-3/05 par konsultāciju uzsākšanu ar iesaistītajām pašvaldībām par
paredzēto darbību - Skultes sašķidrinātās dabasgāzes importa termināļa ar pazemes gāzesvada
izbūvi uz Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (turpmāk - Terminālis). Vēstulei pievienots paredzētās
darbības Sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. Vides pārraudzības valsts birojs
2016.gada 24.maijā ir pieņēmis lēmumu Nr.157 "Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu”, ar kuru piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra paredzētajai darbībai.
Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 14.panta otro daļu paredzētā darbība
izvērtēta Saulkrastu novada domes 2016.gada 13.jūlija Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas sēdē (protokols Nr.7§9). Komiteja konstatēja, ka Termināļa būvniecība nav pretrunā
Saulkrastu novada teritorijas plānojumam un ieceri iespējams īstenot. Pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 14.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt Skultes sašķidrinātās dabasgāzes importa termināļa un pazemes
gāzesvada uz Inčukalna pazemes gāzes krātuvi izbūvi Skultes ostas akvatorijā.
2. Lēmumu nosūtīt akciju sabiedrībai “Skulte LNG Terminal”.
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§8
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA „Saulkrastu komunālserviss”
Ziņo N.Līcis.
B.Veide noraida līguma projektu. Norāda, ka dodot uzdevumu, jābūt zināmai cenai. Jebkurš
uzņēmējs grib zināt, cik nopelnīs, veicot šos darbus, kādi un cik resursi būs vajadzīgi. Bez
konkrētas summas dot darbu ar frāzi “pieejamā finansējuma ietvaros”, neviens uzņēmējs šādu
līgumu neparakstīs.
E.Grāvītis. Lēmumi par konkrētiem darbiem tiks pieņemti, ja būs pieejams finansējums. Nav runa
vienkārši par kapitālsabiedrību, bet par pašvaldības kapitālsabiedrību, kuras dibināšanas mērķis ir
pašvaldību funkciju pildīšana. Līdz ar to, dome deleģēs un SIA “Saulkrastu komunālserviss” veiks
darbus, ja būs finansējums.
B.Veide. Pasūtītājam, šajā gadījumā pašvaldībai, ir jādod konkrēti, nevis vispārēji uzdevumi.
E.Grāvītis. Konkrēti darbi būs jāveic pieejamā finansējuma apjomā. Šis ir deleģēšanas līgums,
nevis uzņēmuma līgums. Pamatojoties uz deleģējumu tiks veikti konkrēti uzdevumi. Ja būs
finansējums, šis līgums kalpos par pamatu tam, kāpēc dome piešķirs finansējumu.
B.Veide. Kā notiek finansējuma piešķiršana? Norāda, ka strādāt ir ļoti smagi, pamatojoties uz šādu
līgumu. Uzdod jautājumu- kāpēc šo līgumu nevar taisīt savādāk? Ir ceļu komisija, kas plāno
nepieciešamos darbus, dod ceļu uzturētājam ik mēnesi darba uzdevumu.
G.Zonbergs. Katru mēnesi tiek dots darba uzdevums.
B.Veide jautā, kas šo uzdevumu sagatavo?
G.Zonbergs. SIA “Saulkrastu komunālserviss” iesniedz Ielu un ceļu komisijai priekšlikumus
darbu veikšanai, komisija priekšlikumus akceptē vai noraida.
B.Veide jautā, vai sagatavot priekšlikumus nav darbs? Informē par pieredzi citā pašvaldībā- kur ir
atbildīgais cilvēks- ceļu inženieris, kas dod konkrētus uzdevumus izpildītājam, paraksta aktus,
virza apmaksai. Pakalpojuma līgums par ielu un ceļu uzturēšanu šajā pašvaldībā ir noslēgts
publiskā iepirkumā. Uzskata, ka visu laiku var veidoties strīdus situācijas līguma izpildīšanā.
E.Grāvītis norāda, lai strīdi izpaliktu, tāpēc ir izstrādāts šis līgums. Līgums, atšķirībā no iepriekšējā
deleģēšanas līguma, ir papildināts ar darbu pieņemšanas- nodošanas kārtību.
B.Veide norāda, ka tieši šī iemesla dēļ līgums nedarbosies.
N.Līcis jautā, kurā brīdī kapitālsabiedrība uzzina pienākumus, uzdevumus, finansējumu.
B.Veide norāda, ka tas nav zināms. Ir plāns, kurā pats uzturētājs plāno darbus viena gada periodam.
G.Zonbergs norāda, ka atšķirībā no B.Veides pieminētās pašvaldības, Saulkrastu dome nav
izsludinājusi iepirkumu, šis līgums tiek slēgts ar pašvaldības kapitālsabiedrību.
B.Veide norāda, ka arī kapitālsabiedrība ir uzņēmums, kurai viss ir jāsaplāno, jāzina, cik nopelnīs,
ir jāmaksā algas, tehnika utt.
G.Zonbergs norāda, ka gada sākumā uzņēmumam ir zināms, cik pašvaldība piešķir finansējumu
ielu un ceļu uzturēšanai. Uzņēmums parasti naudu apgūst. Izņēmums ir tādi darbi, ko SIA
“Saulkrastu komunālserviss” nevar veikt, piemēram, seguma atjaunošana. Par šo darbu veikšanu
uzņēmums veic iepirkumu.
N.Līcis jautā vai šo naudu apsaimnieko SIA “Saulkrastu komunālserviss” un kādā veidā
uzņēmums pie šī finansējuma nonāk.
E.Grāvītis paskaidro, ka dome saņem informāciju par to, cik gada laikā ir gaidāms Autoceļu fonda
līdzekļu apjoms. SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir ielu un ceļu apsaimniekotājs un uzturētājs.
Summa tiek nodota SIA “Saulkrastu komunālserviss” un uzņēmums to sadala pozīcijās, ņemot
vērā primārās vajadzības konkrētajā gadā.
B.Veide norāda, ka līgumā nav minēts vai tas ir ceļu fonds vai pašvaldības pamatbudžets.
G.Zonbergs norāda, ka pamatā tas ir ceļu fonds. Ja pašvaldība dod papildus finansējumu, tad
parasti tas tiek novirzīts darbiem, ko SIA “Saulkrastu komunālserviss” neveic, piemēram, ceļu
seguma uzlabošanas darbiem.
B.Veide jautā, kas domāts ar “ceļa zīmju uzskaiti”.
E.Grāvītis uzskata, ka pašvaldībai ir jāzina, kādas zīmes ir iegādātas, kur tās uzstādītas.
B.Veide jautā, vai SIA “Saulkrastu komunālserviss” jāveic ceļa zīmju uzskaite.
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E.Grāvītis atbild, ka ceļa zīmju uzstādītājam jāveic arī ceļa zīmju uzskaite.
B.Veide norāda, ka tas ir darbs, kuram nepieciešama tāme.
G.Zonbergs norāda, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir izstrādāta tāme, kurā norādīts, cik
maksā ceļa zīme, ceļa zīme ar stabu un cik maksā darbs. Reģistrs ir nepieciešams, lai zinātu, kur
un kādas ceļa zīmes izvietotas.
B.Veide jautā, kam šīs ziņas nepieciešams zināt.
G.Zonbergs paskaidro, ka VAS “Latvijas Valsts Ceļi” reizi gadā veic pārbaudi. Ja ir uzstādīta
zīme, tad kur un kāpēc? Ja veikts ceļa seguma remonts- tieši kur un kāpēc?
E.Grāvītis jautā B.Veidem- ja gadījumā pazūd ceļa zīme, vai ceļu uzturētājam nav jāzina, no kuras
vietas zīme pazudusi un kāda zīme šajā vietā ir jāatjauno?
B.Veide uzskata, ka tas ir ārpus MK noteikumu prasībām.
G.Zonbergs norāda, ka MK noteikumi nosaka, ka jābūt uzskaitei par ceļa zīmēm un uzturētājam
tās jāatjauno.
B.Veide uzskata, ka galvenā problēma līgumā norādītajiem darbiem ir izcenojumu trūkums.
E.Grāvītis norāda, ja būs darbs, tiks veikti nepieciešamie izcenojumi.
N.Līcis jautā par līguma 5.2.punktā minēto finansējumu “5.2. Pārvaldes uzdevumu nodrošināšanu
sabiedrība veic saskaņā ar Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu fonda līdzekļu izlietošanas
programmu, pamatojoties uz Komisijas ikmēneša protokolu (lēmumu) par darbiem kārtējam
mēnesim vai garākam periodam, kas nevar būt īsāks par mēnesi un garāks par Līguma termiņu.”
Interesējas, vai darbi ir uz plānoti priekšu vai apstiprināti pagājušā mēneša darbi.
G.Zonbergs norāda, ka darbi tiek plānoti nākamajam mēnesim.
B.Veide norāda, ka darbi netiek pasūtīti, taču vēlētos panākt, lai darbi tiktu pasūtīti.
G.Zonbergs norāda, ka ceļu uzturētājs nevar saplānot darbus veselam gadam. Ceļu uzturētājam
jāseko, lai ceļi ir kārtībā. Ja ir nepieciešams remonts, tad tas jāremontē.
N.Līcis precizē, vai līguma 5.2.punktā minētajiem avārijas darbiem 2000 euro ir paredzēti vai arī
tos drīkst izlietot bez saskaņošanas.
E.Grāvītis paskaidro, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” bez iepriekšējas saskaņošanas avārijas
gadījumos drīkst veikt darbus līdz 2000 euro un atskaitīties par finanšu izlietošanu vēlāk.
N.Līcis ierosina precizēt punkta redakciju “drīkst izlietot”.
Deputāti neiebilst N.Līča priekšlikuma iekļaušanu līguma redakcijā.
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 5 (E.Grāvītis, N.Līcis, M.Kišuro,
G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-1 (B.Veide) , „ATTURAS”-4 (L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne),
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta trešo un ceturto daļu, lēmuma projekts ir
noraidīts.

§9
Par 25.05.2016. saistošo noteikumu Nr. SN 10/2016 “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas
noteikumi Saulkrastu novadā”” precizēšanu
Ziņo N.Līcis
V.Spitane paskaidro, ka grozījumi izstrādāti, ievērojot VARAM atzinumu. Grozījumos ietverti
visu veidu dzīvnieku vakcināciju apliecinošo dokumentu nosaukumi.
N.Līcis jautā par Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā lemto, saistībā ar dzīvnieku
čipošanu. Jautā A.Arnim, vai ir iespēja iegādāties aparātu informācijas nolasīšanai pašvaldības
policijas vajadzībām.
A.Arnis norāda, ka šajā gadā līdzekļi pašvaldības budžetā šādam mērķim nav paredzēti.
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V.Spitane informē, ka pašvaldības policijas darbinieki uzskata, ka viņiem šāds aparāts nav
nepieciešams. Ja ir informācija par klaiņojošiem dzīvniekiem, tiek izsaukti SIA “Ulubele”
pārstāvji, saskaņā ar noslēgto līgumu.
E.Grāvītis norāda, ka šāds aparāts attaisnotos, ja spēkā būtu normatīvais regulējums par obligātu
dzīvnieku čipošanu.
V.Spitane norāda, ka obligāta čipošana paredzēta no 01.01.2017.
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes
iesniegumu par Saulkrastu novada domes 25.05.2016. saistošo noteikumu Nr. SN 10/2016
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā”” (turpmāk - noteikumi) precizēšanu,
un pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2016.gada 13.jūlija atzinumu
(protokols 7/2016§5) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk –
ministrija) 2016.gada 9.jūnija atzinumu Nr.18-le/4341, secināts:
1) Ministrijas iebildumu 1.punkts nav ņemts vērā. Ministrijas atzinumā norādīts, ka “mājas
(istabas) dzīvnieks ir tas pats, kas lolojumdzīvnieks, tādējādi precizējams saistošo
noteikumu 1. un 4.punkts, ievērojot vienotu terminoloģiju visā saistošo noteikumu
redakcijā”. Ņemot vērā, ka vakcinācijas datu norādīšanai faktiski tiek izmantoti visi trīs
dokumentu veidi, noteikumos norādāmi visi trīs nosaukumi, proti, lolojumdzīvnieka pase,
mājas (istabas) dzīvnieka pase un vakcinācijas apliecība. Vienota dokumenta nosaukuma
norādīšana varētu radīt suņu īpašniekiem neizpratni un uzlikt par pienākumu mainīt
dokumentu uz vienoto Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajos
noteikumos Nr.4 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā”
minēto dokumentu. Norādījums par vienotas terminoloģijas lietošanu minēts arī attiecībā
uz noteikumu 4.punktu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu
Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 13.punktu “lai datubāzē reģistrētu
mājas (istabas) dzīvnieku, tā īpašnieks vietējās pašvaldības darbiniekam uzrāda personu
apliecinošu dokumentu (juridiskās personas pilnvarotā persona – arī atbilstošu
pilnvarojumu) un mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai aizpildītu reģistrācijas veidlapu”.
Reģistrējot dzīvnieku, tā īpašnieks ir tiesīgs uzrādīt gan lolojumdzīvnieka pasi, gan mājas
(istabas) dzīvnieka pasi. Atšķirībā no 1.punktā minētā, reģistrējot suni, nav izmantojama
(uzrādāma) vakcinācijas apliecība, bet iesniedzama aizpildīta reģistrācijas veidlapa.
2) Ministrijas iebildumu 2.punkts ir ņemts vērā. Noteikumu 3.punkts paredz svītrot 2012.gada
29.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi
Saulkrastu novadā” 6.punktu, kas ietver prasību, ka sunim ārpus telpām, mājām vai
pagalmiem, jābūt kakla siksnai ar tai piestiprinātu žetonu.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Saulkrastu novada domes 25.05.2016. saistošos noteikumus Nr.SN 10/2016
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā”” (protokola
6.pielikumā).
2. Precizētos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc
to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
§10
Par līguma noslēgšanu ar Gitu Biti
par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
9

Ziņo G.Zonbergs. Pakalpojuma sniedzējs nodrošinās divu bērnu pieskatīšanu.
Saulkrastu novada domē saņemts Gitas Bites 2016.gada 29.jūnija iesniegums ar lūgumu
noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu un
pašvaldības kompensāciju izmaksu.
Gita Bite 2013.gada 22.maijā reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja Valsts ieņēmumu
dienesta Nodokļu maksātāja reģistrā un 2015.gada 24.februārī reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts
dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443101402.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 13.jūlija sēdes
atzinumu (protokols Nr.7/2016§6),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar saimnieciskās darbības veicēju Gitu Biti /personas kods/ par pašvaldības
līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu (līgums protokola
7.pielikumā).
2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja Gita Bite norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē spēku.
§11
Par līguma noslēgšanu ar SIA „LAIK”
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma
nodrošināšanu
Ziņo G.Zonbergs. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Ādažu novadā.
E.Grāvītis norāda, ka attiecībā uz privāto pirmsskolas izglītības iestādi pašvaldība kompensē
pakalpojumu sniegšanu, neatkarīgi no iestādes atrašanās vietas.
Saulkrastu novada domē saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LAIK”, (vienotais
reģistrācijas numurs 40003922099), juridiskā adrese Rīgas gatve 28B, Ādaži, Ādažu novads, LV2164, valdes priekšsēdētājas Ilzes Pētersones- Jezupenokas pilnvarotās personas (2015.gada
30.decembra Pilnvara Nr.3) Daces Boktas 2016.gada 29.jūnija iesniegums ar lūgumu noslēgt
līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu privātajai pirmsskolas izglītības iestādei „PASAKU
VALSTĪBA”, kura 2009.gada 10.jūlijā reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Valsts Izglītības
informācijas sistēmā ar numuru 4301802698.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 13.jūlija sēdes
atzinumu (protokols Nr.7/2016§7),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „LAIK”, vienotais reģistrācijas
numurs 40003922099, par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības
iestādes pakalpojuma nodrošināšanu (protokola 8.pielikumā).
2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LAIK” norādītajā termiņā nav noslēgusi
līgumu, lēmums zaudē spēku.
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§12
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2016.gada 29.jūnijā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās
dzīvesvietas adrese/ (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/
nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada
13.jūlija sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju konstatēja, ka
iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības
programmas apguvei” 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem, bet atbilstoši
saistošo noteikumu 2.punktā norādītajam, iesniedzējas dēls sasniegs 1,5 gadu vecumu 2016.gada
1.augustā. Ievērojot iepriekš minēto, pašvaldības kompensācija var tikt piešķirta sākot ar
2016.gada 1.augustu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu,
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada
13.jūlija atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.7/2016§1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.augustu līdz 2016.gada 31.augustam aprēķināt
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/ 228 euro (divi simti divdesmit
astoņi euro) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē bērnu
attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto
līgumu, lēmums zaudē spēku.
§13
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2016.gada 6.jūlijā saņemts /vārds, uzvārds/, deklarētās dzīvesvietas
adrese (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar
to, ka iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ nav nodrošināta vieta
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada
13.jūlija sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju konstatēja, ka
iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par
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pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības
programmas apguvei” 2.punktā, 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu,
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada
13.jūlija atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.7/2016§2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.jūliju līdz 2016.gada 31.augustam aprēķināt
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/ 228 euro (divi simti divdesmit
astoņi euro) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē bērnu
attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto
līgumu, lēmums zaudē spēku.
§14
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2016.gada 22.jūnijā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās
dzīvesvietas adrese/ (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese
/nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada
13.jūlija sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju konstatēja, ka
iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības
programmas apguvei” 2.punktā, 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu,
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada
13.jūlija atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.7/2016§3),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
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1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.jūliju līdz 2016.gada 31.augustam aprēķināt
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/ 171 euro (viens simts
septiņdesmit viens euro) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ saņem
sertificētas aukles Gitas Bites pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443101402.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto
līgumu, lēmums zaudē spēku.
§15
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Saulkrastu novada domē 2016.gada 15.jūnijā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās
dzīvesvietas adrese/ (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/
nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada
13.jūlija sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju konstatēja, ka
iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības
programmas apguvei” 2.punktā, 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu,
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada
13.jūlija atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.7/2016§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.jūliju līdz 2016.gada 31.augustam aprēķināt
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/ 171 euro (viens simts
septiņdesmit viens euro) mēnesī par to, ka viņas meita /vārds, uzvārds, personas kods/
saņem sertificētas aukles Gitas Bites pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443101402.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto
līgumu, lēmums zaudē spēku.
§16
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Saulkrastu novada domē 2016.gada 22.jūnijā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās
dzīvesvietas adrese/ (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/
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nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada
13.jūlija sēdē, pārbaudot iesniedzēja atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju konstatēja, ka
iesniedzējs atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības
programmas apguvei”, 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem, bet atbilstoši
saistošo noteikumu 2.punktā norādītajam, iesniedzēja dēls sasniegs 1,5 gadu vecumu 2016.gada
6.jūlijā. Ievērojot iepriekš minēto, pašvaldības kompensācija var tikt piešķirta sākot ar 2016.gada
6.jūliju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu,
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada
13.jūlija atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.7/2016§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 6.jūliju līdz 2016.gada 31.augustam aprēķināt
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/ 249 euro (divi simti četrdesmit
deviņi euro) mēnesī par to, ka viņa dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ saņem SIA
“LAIK” privātās pirmsskolas iestādes “Pasaku valstība” pakalpojumu.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto
līgumu, lēmums zaudē spēku.
§17
Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu
ar Lauku atbalsta dienestu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM)
2016.gada 30.jūnijā iesniegto sadarbības līgumu par kārtību, kādā Lauku atbalsta dienests,
Saulkrastu novada pašvaldība un VARAM sadarbojas, lai ar Klientu apkalpošanas centra
starpniecību nodrošinātu iestādes apkalpošanu, informējot par platību maksājumu iesniegšanas
kārtību, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.07.2016 sēdē (protokols
Nr.7/2016§1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 5.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu,
Deputāts G.Zonbergs pamet sēdes zāli plkst.15:42
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt sadarbības līgumu Nr.19.-19/2016/41 (LAD Nr.LAD250516/V51) ar Lauku
atbalsta dienestu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par sadarbību
informācijas apmaiņā, kārtību, kādā Lauku atbalsta dienests, Saulkrastu novada pašvaldība
un VARAM sadarbojas, lai ar Klientu apkalpošanas centra starpniecību nodrošinātu
iestādes apkalpošanu, informējot par platību maksājumu iesniegšanas kārtību.
2. Noslēgt sadarbības līgumu Nr.19.-19/2016/41 (LAD Nr.LAD250516/V51) ar Lauku
atbalsta dienestu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (līgums protokola
9.pielikumā).
§18
Par apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA „Saulkrastu komunālserviss”
Ziņo E.Grāvītis
N.Līcis jautā, vai stāvvieta ir abās ielas pusēs un par attiecībām ar kaimiņieni.
G.Ozoliņš informē, ka šajā gadā situācija ir uzlabojusies. Stāvvietas izvietotas abās ielas pusēs.
Izvietotas tiešsaistes kameras.
I.Kļaviņa informē, ka kaimiņattiecības šobrīd ir stabilas, ir atbildēts uz visām sūdzībām, sniegti
paskaidrojumi policijā. SIA “Saulkrastu komunālserviss” rūpīgi seko līdzi, lai netiktu pārkāptas
kaimiņienes kā privātīpašnieces tiesības.
Deputāts G.Zonbergs atgriežas sēdes zālē plkst. 15:45
Lai nodrošinātu pašvaldības maksas autostāvvietas, kas ir ierīkota Saulkrastu novada ielu
sarkano līniju robežās pie Baltās kāpas, Kāpu ielā, Saulkrastos, uzturēšanu, lietošanu un
apkalpošanu un saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2016.gada 13.jūlija Finanšu komitejas
atzinumu (protokols Nr.7§2), Saulkrastu novada domes 2011.gada 11.maija saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju
robežās” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” par pašvaldības
maksas autostāvvietas uzturēšanu un Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.7
„Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās”
lietošanas un apkalpošanas kārtības izpildi.
2. Noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” par pašvaldības
maksas autostāvvietas uzturēšanu un Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.7
„Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās”
lietošanas un apkalpošanas kārtības izpildi (līgums protokola 10.pielikumā).
§19
Par līguma noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada Attīstības un plānošanas nodaļas 12.07.2016. iesniegumu, ar
lūgumu noslēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Kohēzijas politikas fondu
vadības informācijas sistēmas (turpmāk – KPFVI) 2014. – 2021.gadam e – vides izmantošanu, kur
līguma priekšmets ir vienošanās par kārtību kādā Saulkrastu novada dome iesniedz dokumentus
KPVIS e-vidē un kārtību, kādā Saulkrastu novada dome izmanto KPVIS e – vidi, kā arī ka
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Saulkrastu novada domes KPVIS e-vidē apstiprinātais un iesniegtais elektroniskais dokuments ir
līdzvērtīgs papīra formātā iesniegtam un parakstītam dokumentam,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iestādes likuma 54. panta piekto daļu un 61.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 13.07.2016. atzinumu (protokols Nr. 7/2016§3)
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Centrālās finanšu un
līgumu aģentūras Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.2020.gadam e – vides izmantošanu (līgums protokola 11.pielikumā).

§20
Par precizējumiem 29.06.2016 domes sēdes lēmuma “Par sadarbības līguma slēgšanu ar
biedrību "Vidzemes Tūrisma asociācija"” pielikumā
Ziņo E.Grāvītis par izmaiņām apstiprinātajā līguma projektā.
Pamatojoties uz Juridiskās nodaļas juristes S.Podskočijas 12.07.2016. iesniegumu par
sadarbības līguma ar biedrību „Vidzemes Tūrisma asociācija” (reģ. Nr. 40008031761) par projekta
„CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions”
īstenošanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 13.jūlija sēdē,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Saulkrastu
novada domes Finanšu komitejas 2016. gada 13.jūlija sēdes atzinumu (Nr.7/2016§4)
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt precizējumus ar 29.06.2016 Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.8/2016§12
apstiprinātajā sadarbības līgumā ar biedrību „Vidzemes Tūrisma asociācija” (reģ. Nr.
40008031761) par projekta „CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative
and Sustainable Tourism Actions” īstenošanu.
2. Noslēgt precizēto sadarbības līgumu ar biedrību „Vidzemes Tūrisma asociācija” (reģ. Nr.
40008031761) par projekta „CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative
and Sustainable Tourism Actions” īstenošanu (līgums protokola 12.pielikumā).
§21
Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un
zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanu
Ziņo E.Grāvītis. Saņemts vērtējums par zemes īpašumu “Saulīte 92”- 2600,00 euro. Ēkas īpašniece
izrādījusi vēlēšanos iegādāties zemi zem viņai piederošās ēkas.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 01.07.2016. iesniegumu un Jeļenas Gailes,
deklarētā dzīvesvieta Patversmes iela 26 – 16, Rīga, LV – 1005, 17.06.2015. iesniegumu, kas
izskatīti Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.07.2016. sēdē (protokols Nr.7/2016§14),
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
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izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Publiskās personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „EIROEKSPERTS” noteikto Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma
,,Saulīte 92”, Saulīte, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 0,0615 ha, kadastra
apzīmējums 8033 002 1552, tirgus vērtību - EUR 2600,00 (divi tūkstoš seši simti euro, 0
centi).
2. Noslēgt ar ēkas īpašnieci /vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese/
pirkuma - pārdevuma līgumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma
„Saulīte 92”, Saulīte, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033
002 2433, platība 0,0615 ha, atsavināšanu (pirkuma līgums protokola 13.pielikumā).
3. Noteikt pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā
stāšanas dienas.
§22
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
Ziņo E.Grāvītis. Ar šo lēmumu termiņos tiek sadalīts nokavētais nekustamā īpašuma nodokļa
maksājums par 2.ceturksni.
Izskatot SIA „RERICA”, reģ. Nr. 40003741721, adrese Ainažu iela 20, Saulkrasti
Saulkrastu nov., Valdes locekles Judītes Rozentāles 14.06.2016. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes 13.07.2016. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.7/2016§18),
pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto
daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 02.05.2017. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 1488,09
euro (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit astoņi euro un 09 centi) apmērā, ko sastāda
pamatparāds 1466,82 euro (viens tūkstotis četri simti sešdesmit seši euro un 82 centi) un
nokavējuma nauda 21,27 euro (divdesmit viens euro un 27 centi), par nekustamo īpašumu
Ainažu iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apz. 8013 002 0244, SIA „RERICA”,
reģ. Nr. 40003741721, adrese Ainažu iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV – 2160, saskaņā
ar parāda nomaksas grafiku:
Datums
01.03.2017.
03.04.2017.
02.05.2017.
Kopā

Pamatparāds EUR
488.94
488.94
488.94
1466.82

Nokavējuma nauda EUR
7.09
7.09
7.09
21.27

Kopā EUR
496.03
496.03
496.03
1488.09

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos, iestrādājot nosacījumu, ka SIA
„RERICA” veic nekustamā īpašuma kārtējos maksājumus.
3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai– viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
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§23
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar /vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis
H.Bila lūdz precizēt līguma projekta 7.1.apakšpunktā norādītā panta redakcija- svītrot atsauci uz
normatīvā akta 3.punktu.
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 27.06.2016. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.07.2016. sēdē (protokols Nr.7/2016§22),
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds, personas kods/ par
Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma „Vēsma 237”, Vēsma, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2811, platība 0,0600 ha, nomu (līgums protokola
14.pielikumā).
2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
(2016.taksācijas gadā zemes nomas maksa EUR 17,07 un EUR 3,58 21% PVN, kopā EUR
20,65 (divdesmit euro 65 centi) gadā).
3. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā
stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā,
lēmums zaudē spēku.
§24
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar /vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis
H.Bila lūdz precizēt līguma projekta 7.1.apakšpunktā norādītā panta redakcija- svītrot atsauci uz
normatīvā akta 3.punktu.
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 16.06.2016. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.07.2016. sēdē (protokols Nr.7/2016§20,
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds, personas kods/ par
Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Ceturtā iela 46, VEF Biķernieki, Saulkrastu
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pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1487, platība 0,0600 ha, nomu (līgums
protokola 15.pielikumā).
2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
(2016.taksācijas gadā zemes nomas maksa EUR 14,94 un EUR 3,14 21% PVN, kopā EUR
18,08 (astoņpadsmit euro 08 centi) gadā.
3. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā
stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā,
lēmums zaudē spēku.
§25
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
ar /vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 07.07.2016. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.07.2016. sēdē (protokols Nr.7/2016§21),
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punktu un 2007.gada 29.augustā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma 2.3., 7.2. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds, personas kods/ par
Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Draudzības iela 40, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 001 0569, platība 0,12 ha, nomu.
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos (līgums protokola
16.pielikumā).
3. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek parakstīta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§26
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
ar /vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis
A.Gavars informē, ka īrniece parādu maksā, dzīvoklis apsekots, komunikācija ar SIA “Saulkrastu
komunālserviss” ir uzlabojusies.
H.Bila norāda, ka vienošanās 2.punkts jāpapildina ar apsekošanas akta datumu- 20.jūlijs
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista A.Blankenberga, 13.06.2016. iesniegumu par īrnieces /vārds,
uzvārds/ dzīvokļa īres un apsaimniekošanas maksas parādu 578,95 euro apmērā, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.07.2016. sēdē (protokols Nr.7/2016§17), tika
konstatēts, ka /vārds, uzvārds/ pēc atkārtota brīdinājuma saņemšanas ir samaksājusi lielāko parāda
daļu un telefoniski apsolījusi atlikušo parāda daļu 229,44 euro samaksāt līdz 31.07.2016.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro un piekto daļu, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.07.2016. sēdes
atzinumu,
19

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt uz 6 mēnešiem – no 30.07.2016. līdz 29.01.2017. sociālā dzīvokļa īres līgumu ar
/vārds, uzvārds, personas kods/ par Saulkrastu novada pašvaldības sociālā dzīvokļa Leona
Paegles iela 2 - 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, īri.
2. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos (līgums
protokola 17.pielikumā).
3. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek parakstīts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§27
Par zemes īpašuma Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 25.04.2013. lēmumu,
Saulkrastu novada pašvaldībai pieder neapbūvēts zemesgabals Otrā iela 38, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330031428, platība 0,056 ha (Saulkrastu pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000520601). Nekustamā īpašuma vērtētājs SIA ,,Eiroeksperts”
16.06.2016. noteicis neapbūvēta zemesgabala Otrā iela 38, VEF Biķernieki, tirgus vērtību 5700,00
euro apmērā. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.07.2016. sēdes atzinumu (protokols
Nr.7/2016§15),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala
Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.
8033 003 1428, platība 0,056 ha, mutisku izsoli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Otrā iela 38, VEF
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1428, nosacīto
cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 5 700,00 euro (pieci tūkstoši septiņi simti euro 0 centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala
Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums
8033 003 1428, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi protokola 18.pielikumā).
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 4
locekļu sastāvā :
1.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks;
1.2. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas
nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs;
1.3. komisijas loceklis- Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja Jolanta Rudzīte;
1.4. komisijas sekretāre - Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu
speciāliste Daina Kučeruka.
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 09.09.2016. plkst. 10.00 rīkot nekustamā
īpašuma izsoli.
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§28
Par zemes īpašuma Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 04.12.2013. lēmumu,
Saulkrastu novada pašvaldībai pieder neapbūvēts zemesgabals Septītā iela 4, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330031577, platība 0,0489 ha (Saulkrastu pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000527701). Nekustamā īpašuma vērtētājs SIA ,,Eiroeksperts”
16.06.2016. noteicis neapbūvēta zemesgabala Septītā iela 4, VEF Biķernieki, tirgus vērtību
4500,00 euro apmērā. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.07.2016. sēdes atzinumu (protokols
Nr.7/2016§15),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala
Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.
8033 003 1577, platība 0,0489 ha, mutisku izsoli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Septītā iela 4, VEF
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1577, nosacīto
cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 4500,00 euro (četri tūkstoši pieci simti euro 0 centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala
Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra
apzīmējums 8033 003 1577, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi protokola
19.pielikumā).
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 4
locekļu sastāvā :
4.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks;
4.2. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas
nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs;
4.3. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja Jolanta Rudzīte;
4.4. komisijas sekretāre - Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu
speciāliste Daina Kučeruka.
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 09.09.2016. plkst. 11.00 rīkot nekustamā
īpašuma izsoli.
§29
Par zemes īpašuma ,,Jaunbuši’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis
N.Līcis jautā, vai solīšanas soļa apmēru nosaka normatīvie akti.
A.Blankenbergs informē, ka soļa lielumu var noteikt brīvi.
N.Līcis ierosina noteikt 500 euro par soli.
E.Grāvītis uzskata, ka ar mazāku soli var vairāk nosolīt.
A.Blankenbergs paskaidro, ka izsoles noteikumos iestrādāts solis 100 euro, jo sākumcena ir ļoti
augsta.
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Deputāti atbalsta N.Līča ierosinājumu.
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 01.03.2016. lēmumu,
Saulkrastu novada pašvaldībai pieder neapbūvēts zemesgabals ,,Jaunbuši’’, Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330011463, platība 0,47 ha (Saulkrastu pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000373903). Nekustamā īpašuma vērtētājs SIA ,,Eiroeksperts”
16.06.2016. noteicis neapbūvēta zemesgabala ,,Jaunbuši’’, Zvejniekciems, tirgus vērtību 27000,00
euro apmērā. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.07.2016. sēdes atzinumu (protokols
Nr.7/2016§15),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala
,,Jaunbuši’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033
001 1463, platība 0,47 ha, mutisku izsoli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala ,,Jaunbuši,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 001 1463,
nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 27000,00 euro (divdesmit septiņi tūkstoši euro
0 centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala
,,Jaunbuši, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums
8033 001 1463, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi protokola 20.pielikumā).
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 4
locekļu sastāvā :
4.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks;
4.2. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas
nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs;
4.3. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja Jolanta Rudzīte;
4.4. komisijas sekretāre - Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu
speciāliste Daina Kučeruka.
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 09.09.2016. plkst. 12.00 rīkot nekustamā
īpašuma izsoli.
§30
Par finansējuma piešķiršanu gājēju celiņa būvprojekta izstrādei
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista
Arta Blankenberga 08.07.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 13.07.2016. sēdē (protokols Nr.7/2016§11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
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1. Pamatojoties uz iesniegto finanšu piedāvājumu, slēgt līgumu ar IK “Logu meistars” par
gājēju celiņa būvprojekta izstrādi un būvniecības autoruzraudzību Bērzu alejā 6,
Zvejniekciems 700,00 euro apmērā un apmaksāt no speciāla budžeta izdevumu pozīcijas
“Ostu maksu izlietojums” EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība).
§31
Par līdzekļu piešķiršanu projekta “CHRISTA” priekšfinansēšanai
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas
Anitas Līces 11.07.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
13.07.2016. sēdē (protokols Nr.7/2016§13), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt 3334,00 euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Attīstības un plānošanas
nodaļas budžetā (Struktūrvienība 0117) ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 3263
(Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem), lai pārskaitītu
biedrībai “Vidzemes Tūrisma asociācija” priekšfinansējumu projekta “CHRISTA (Cultre
and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions) realizācijai.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 1. punktā un 2. punktā minētos grozījumus.
§32
Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Bērnu jauniešu dienas centrs “Saulespuķe vadītājas Ingunas Feldmanes
08.07.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.07.2016.
sēdē (protokols Nr.7/2016§16), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada ieņēmumos:
1.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Vecāku finansējums - nometnes” (EKK 21.359) par
235,00 euro (Struktūrvienība 0111).
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
2.1. Palielināt “Sociālā dienests” budžetu par 235,00 euro (Struktūrvienība 081) EKK
2231 (Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana), lai
atmaksātu BJDC “Saulespuķe” rīkotās nometnes izdevumus.
3. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
3.1. samazināt “Sociālais dienests” (Struktūrvienība 081) budžeta izdevumu plānu:
3.1.1. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 275,00 euro.
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3.2. palielināt “Sociālais dienests” (Struktūrvienība 081) budžeta izdevumu plānu:
3.2.1. EKK 2231 (Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana)
par 275,00 euro, lai atmaksātu BJDC “Saulespuķe” rīkotās nometnes izdevumus.
4. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 1. punktā 2. punktā un 3.punktā minētos grozījumus.
§33
Par grozījumiem Administratīvās komisijas budžetā
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Administratīvās komisijas priekšsēdētājas Halinas Bilas 30.06.2016. iesniegumu,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.07.2016. sēdē (protokols
Nr.7/2016§10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
1.1. samazināt Administratīvās komisijas (Struktūrvienība 0113) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja
tehnika) par 250,00 euro.
1.2. palielināt Administratīvās komisijas (Struktūrvienība 0113) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 231201 (Inventārs) par 250,00 euro, lai atmaksātu inventāra iegādi.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2016 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.
§34
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 13.07.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.07.2016. sēdē (protokols Nr.7/2016§23),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2314 (Izdevumi par precēm iestādes
administratīvās darbības nodrošināšanai) par 1000,00 euro;
1.1.2. EKK 2321 (Maksa par kurināmo) par 1000,00 euro;
1.1.3. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 1000,00 euro.
1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 3000,00 euro, lai pabeigtu skolas ēkas
1.stāva divu gaiteņu remontdarbus Smilšu ielā 3, Saulkrastos.
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2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2016 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.
§35
Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības
budžetā projekta “LIFE EcosystemServices” realizācijai
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas Solveigas
Tiļugas 08.07.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
13.07.2016. sēdē (protokols Nr.7/2016§6), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada ieņēmumos:
1.1.Palielināt ieņēmumu pozīciju “Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)” (EKK 18.630) par 7786,00
euro (Struktūrvienība 0111).
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
2.1.Palielināt izdevumu pozīciju “Projekts "LIFE EcosystemServices"” par 7786,00 euro
(Struktūrvienība 017248, Projekts 143 ) EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā būvniecība), lai atmaksātu prototipa būvniecību.
3. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīciju “Projekts "LIFE
EcosystemServices"” par 867,00 euro (Struktūrvienība 017248, Projekts 143 ) EKK 5240
(Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība), lai atmaksātu prototipa būvniecību.
4. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 1. punktā, 2. punktā un 3.punktā minētos grozījumus.
§36
Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības
budžetā projekta “Nordpluss Junior 2016” realizācijai
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja Gata Vīganta 11.07.2016.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.07.2016. sēdē (protokols
Nr.7/2016§07), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada ieņēmumos:
1.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi” (EKK
21.4991) par 1220,00 euro (Struktūrvienība 0111, Finansējums 110, Projekts 5211).
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
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2.1. Palielināt izdevumu pozīciju “Projekts “Nordpluss Junior 2016”” par 414,00 euro
(Struktūrvienība 017256) EKK 2121 (Ārvalstu komandējumi- Dienas nauda), lai
atmaksātu pedagogu braucienu pieredzes apmaiņai uz Somijas skolu;
2.2. Palielināt izdevumu pozīciju “Projekts “Nordpluss Junior 2016”” par 806,00 euro
(Struktūrvienība 017256) EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi- Pārējie komandējuma
izdevumi), lai atmaksātu pedagogu braucienu pieredzes apmaiņai uz Somijas skolu.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 1. punktā un 2. punktā minētos grozījumus.
§37
Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara
08.06.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.07.2016.
sēdē (protokols Nr.7/2016§05), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada ieņēmumos:
1.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Ieņēmumi par saņemto atlīdzību no apdrošināšanas
sabiedrības” (EKK 21.397) par 1216,00 euro (Struktūrvienība 0111).
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
2.1. Palielināt izdevumu pozīciju “Ielu apgaismes remontdarbi, iekārtu iegāde,
rekonstrukcija “ par 1216,00 euro (Struktūrvienība 017222) EKK 2249 (Pārējie
pakalpojumi), lai atmaksātu ielu apgaismojumam radīto bojājumu novēršanu.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 1. punktā un 2. punktā minētos grozījumus.
§38
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumos
Ziņo E.Grāvītis
J.Rudzīte iepazīstina ar budžeta izmaiņām.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas
vadītāja Gata Vīganta 12.07.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 13.07.2016. sēdē (protokols Nr.7/2016§8), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
1.1. samazināt “Pārējā ekonomiskā darbība” (Struktūrvienība 0115) budžeta izdevumu
plānu:
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1.1.1. EKK 2252 (Informācijas licenču nomas izdevumi) par 3460 euro.
1.2. palielināt izdevumu pozīcijas “Pārējā ekonomiskā darbība” (Struktūrvienība 0115)
budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2251 (Informācijas sistēmas uzturēšana) par 3460,00 euro, lai atmaksātu
informācijas sistēmas uzturēšanas izdevumus.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
2.1. samazināt izdevumu pozīcijas “Ēku apsaimniekošana” (Struktūrvienība 017217)
izdevumu plānu:
2.1.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 380,00 euro.
2.2. palielināt izdevumu pozīcijas “Ēku apsaimniekošana” (Struktūrvienība 017217)
izdevumu plānu:
2.2.1. EKK 2269 (Pārējā noma) par 380,00 euro, lai atmaksātu konteinera nomu.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 1. punktā un 2. punktā minētos grozījumus.
§39
Par līdzekļu piešķiršanu un grozījumiem
2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžetā
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas
vadītāja Gata Vīganta 12.07.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 12.07.2016. sēdē (protokols Nr.7/2016§12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā “Zvejniekciema
stadiona tehniski materiālā nodrošinājuma pilnveidošana” (Struktūrvienība 017250) 2138
euro apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi),
lai atmaksātu 2015.gada 23.decembra rēķinu, kuru apmaksāja 2016.gada 04.janvārī.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
2.1. samazināt “Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola” (Struktūrvienība 101)
budžeta izdevumu plānu:
2.1.1. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 900,00 euro;
2.1.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 213,00 euro;
2.1.3. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 200,00 euro.
2.2. palielināt “Ēku apsaimniekošana” (Struktūrvienība 017217) budžeta izdevumu plānu:
2.2.1. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 1313,00 euro, lai atmaksātu Ostas
iela 15 ēkas krāšņu remontdarbus.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 1. punktā, 2. punktā un 3.punktā minētos grozījumus.
§40
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.01.2016. saistošajos
noteikumos Nr.SN2/2016 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu
2016.gadam”” izdošanu
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Ziņo E.Grāvītis. Apkopojot ceturkšņa laikā veiktos grozījumus, kopumā budžeta ieņēmumi
palielinās par 61511 euro un palielinās izdevumi par 61511 euro.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas
vadītāja Gata Vīganta 12.07.2016., kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
13.04.2016. sēdē (protokols Nr.04/2016§09) iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 45. un 46.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.01.2016. saistošajos
noteikumos Nr.SN2/2016 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības
2016.gada budžetu” (protokola 21.pielikums).
2. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai.
§41
Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu
ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi
“Ventspils Digitālais centrs” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 4.jūlijā iesniegto
sadarbības līgumu ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Ventspils pilsētas pašvaldības
iestādi “Ventspils Digitālais centrs” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par
fizisko personu datu apstrādi, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas
5.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sadarbības līgumu Nr.19.-19/2016/100 ar Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūru, Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils Digitālais centrs” un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par fizisko personu datu apstrādi.
2. Noslēgt sadarbības līgumu Nr.19.-19/2016/100 ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru,
Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils Digitālais centrs” un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju par fizisko personu datu apstrādi (līgums protokola
22.pielikumā).
§42
Par precizējumu Saulkrastu novada domes
29.06.2016. lēmumā „Par zvērināta revidenta apstiprināšanu”
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Juridiskās nodaļas vadītājas Halinas Bilas 2016.gada 18.jūlija iesniegumu par
2016.gada 29.jūnija lēmuma „Par zvērināta revidenta apstiprināšanu” (prot.Nr.8, §18)
precizēšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt precizējumu Saulkrastu novada domes 2016.gada 29.jūnija lēmumā „Par zvērināta
revidenta apstiprināšanu” (prot.Nr.8, §18), labojot uzņēmuma nosaukumu no „SIA
auditorfirma „Inspekcija AMJ”” uz „SIA „Auditorfirma Inspekcija””.
§43
Par Saulkrastu novada pašvaldības
2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistes Marikas Grasmanes
15.07.2016. iesniegumu un tam pievienoto Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada publisko
pārskatu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu,
„Likuma par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, 05.05.2010. MK noteikumu Nr.413
„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu.
2. Apstiprināto pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un
publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv.
§44
Par izstāšanos no biedrības
“Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība”
Ziņo E.Grāvītis. Kopš Saulkrastu novada pašvaldība iestājusies biedrībā “Sernikon”, darbība
Lauku attīstības biedrībā ir izbeigta. Bija domes lēmums par iestāšanos biedrībā, jāpieņem lēmums
par izstāšanos.
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas Solveigas Tiļugas 20.07.2016.
iesniegumu par dalības pārtraukšanu biedrībā “Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība” (turpmāk
tekstā- RRLAB) , Saulkrastu novada dome konstatē, ka saskaņā ar Saulkrastu novada domes
26.02.2014. lēmumu Nr.3, Saulkrastu novada dome ir iestājusies publisko un privāto
partnerattiecību biedrībā “Sernikon”, lai piedalītos sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanā Latvijas Lauku attīstības programmā 2014. – 2020.gadam un Rīcības programmā
zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gadam. Pamatojoties uz šo faktu un to, ka RRLAB ir ar
identiskiem mērķiem un uzdevumiem, nav pamata turpināt dalību RRLAB.
Pamatojoties Biedrību un nodibinājumu likuma 30.pantu, kas nosaka, ka biedrības biedrs
var jebkurā laikā izstāties no biedrības, iesniedzot rakstveida paziņojumu biedrības valdei, ja
statūtos nav noteikts, ka šāds paziņojums iesniedzams citai pārvaldes institūcijai, un pamatojoties
uz RRLAB Statūtu 12.1.5.punktu, kas nosaka, ka biedrības biedram ir tiesības brīvi izstāties no
biedrības, iesniedzot koordinatoram rakstveida iesniegumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
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NOLEMJ:
1. Izstāties no biedrības “Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība” (reģistrācijas numurs
40008106708).
2. Sadarboties ar biedrību “Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība” nepieciešamās
informācijas sniegšanā, kas saistīta ar iepriekšējā plānošanas periodā īstenoto projektu
pēcieviešanas uzraudzību.
3. Lēmumu nosūtīt biedrībai “Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība” koordinatoram.
§45
Par skolēnu pieteikšanos uz 10.klasi 2016./2017.mācību gadam
E.Grāvītis. Uz šo dienu nav saņemti pietiekami daudz iesniegumu mācībām 10.klasē, lai varētu
atvērt 10.klasi. Saulkrastu vidusskolas direktore informējusi domi, ka vēl divi pieteikumi tiks
iesniegti augustā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 591 “Kārtība, kādā
izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās
un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” Saulkrastu novada izglītības iestādēm
jānodrošina, ka izglītības iestādē izglītojamo skaits 10. klasē ir ne mazāks par 18 vai kopējais
izglītojamo skaits 10.–12. klasē ir ne mazāks par 48.
Ar Saulkrastu novada domes 2016.gada 29.jūnija lēmumu „Par 10.klases izveidošanu
2016./2017.mācību gadā” (prot.Nr.8, § 44) tika noteikts, ka pieteikšanās uz 10.klasi
2016./2017.mācību gadā notiek Saulkrastu vidusskolā līdz 2016.gada 26.jūlijam.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas 2016.gada 25.jūlijā Saulkrastu novada domē iesniegto
sarakstu par saņemtajiem iesniegumiem par uzņemšanu Saulkrastu vidusskolas 10.klasē
2016./2017.m.g., pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek
uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no
tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 12.1.3. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt pieteikšanos uz 10.klasi 2016./2017.mācību gadam Saulkrastu vidusskolā līdz
2016.gada 16.augustam.
2. Saulkrastu vidusskolas direktorei V.Kalnakārklei līdz 2016.gada 16.augustam informēt
Saulkrastu novada domi par iesniegto pieteikumu skaitu.
3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 27.jūlijā.
Sēdi slēdz 16:06
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla
nodaļas vadītāja

E.Grāvītis

Sanita Saksone

Protokols parakstīts 01.08.2016.
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