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.14/2016
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Saulkrastu novadā
Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00

2016.gada 26.oktobrī

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas klientu apkalpošanas speciāliste Sanita Grigale
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Bruno
Veide, Antra Deniškāne, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Andris Silavnieks, Līga Vaidere,
Mārtiņš Kišuro.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis,
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila,
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte V.Spitane, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta
Rudzīte, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Anita Līce, Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs, sabiedrisko
attiecību speciāliste Marika Grasmane, Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita
Saksone, finanšu daļas vadītājs – finansists Gatis Vīgants.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Guntars Ozoliņš.
Nepiedalās deputāti:
Jurģis Grabčiks (iemesls nav zināms)
Igors Žukovs (iemesls nav zināms)
Selga Osīte (iemesls nav zināms)
Guntars Zonbergs (iemesls nav zināms)
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi. Lūdz papildināt darba kārtību ar šādiem
jautājumiem:
52. Par adreses piešķiršanu
53. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, 2.kārta” plānotajiem
izdevumiem pirms iesniegšanas SAM 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”
projektu konkursā
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis aicina deputātus apstiprināt papildināto darba kārtību.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „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 28.09.2016. domes sēdes un 06.10.2016. domes
ārkārtas sēdes lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
3. Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu un adreses likvidēšanu
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/
7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA ,,Amatas loki’’
8. Par līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”, /vārds,
uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ par meža autoceļa tīrīšanu ziemas periodā
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
9. Par līguma noslēgšanu ar Ligitu Skudru par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
10. Par līguma noslēgšanu ar Ainu Bernau par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
11. Par līguma noslēgšanu ar SIA „MAZĀ PUPA” 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/
17. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Finanšu komitejas lēmumi
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
30. Par Saulkrastu Sociālā dienesta ieņēmumu palielināšanu
31. Par izmaiņām Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 2016.gada budžetā
32. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās
33. Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu
34. Par grozījumu veikšanu 2016.gada speciālā budžetā
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35. Par finansējumu izglītojamo pārvadājumiem 2017.gadā
36. Par budžeta grozījumiem Saulkrastu tūrisma informācijas centra 2016.gada budžeta plānā
37. Par dotācijas izmaksu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
38. Par finansējuma piešķiršanu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 2016.gada
budžetā
39. Par grozījumu veikšanu pašvaldības budžeta ieņēmumos un izdevumos par piešķirto
mērķdotāciju 2016.gada septembra un oktobra mēnesim
40. Par izmaiņām 2016.gada Zvejniekciema vidusskolas budžeta plānā
41. Par nepabeigtās būvniecības sastāvā esošu Vides dizaina objektu uzņemšanu
pamatlīdzekļu sastāvā
42. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.01.2016. saistošajos
noteikumos Nr.SN2/2016 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības
2016.gada budžetu”” izdošanu
43. Par pilnvarojumu sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus
44. Par Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu novada dome” pretkorupcijas
pasākumu plāna 2016.-2018.gadam apstiprināšanu
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
45. Par atteikumu anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu
46. Par atteikumu anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu
47. Par atteikumu anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu
48. Par finansējuma piešķiršanu Zvejniekciema vidusskolas 2016.gada budžeta izdevumiem
49. Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu
50. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
51. Par Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas atbrīvošanu no amata
52. Par adreses piešķiršanu
53. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, 2.kārta” plānotajiem
izdevumiem pirms iesniegšanas SAM 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”
projektu konkursā
§1
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.09.2016. domes sēdes un
06.10.2016. domes ārkārtas sēdes lēmumu izpildi
Ziņo A.Arnis par 28.09.2016. domes sēdes un 06.10.2016. domes ārkārtas sēdes lēmumu izpildi.
28.09.2016. domes sēdes darba kārtības 3.jautājums “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2008.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.40 „Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas
noteikumi”” izdošanu un 18.jautājums Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2015.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr. SN 23/2015 „Par pašvaldības
nodevām Saulkrastu novadā”” izdošanu, 2016.gada 3.oktobrī nosūtīti izvērtēšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ievietota informācija par 28.09.2016. domes sēdes darba kārtības
35.jautājumu „Par zemes īpašuma Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” un 37.jautājumu „Par zemes īpašuma Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu”. Izsole plānota 2016.gada 25.novembrī.
Pastāvīgajās komitejās neizskatītais jautājums, 28.09.2016. domes sēdes darba kārtības
46.jautājums „Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis
atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2017.gadā”
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precizēšanu”, 2016.gada 3.oktobrī nosūtīti zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai. No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemta pozitīva atbilde
bez iebildumiem.
Pārējie 28.09.2016. domes sēdes lēmumi ir izpildīti.
06.10.2016. domes ārkārtas sēdes lēmumi izpildīti.
Deputātiem jautājumu nav.
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai.
§2
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
ZIŅO N.Līcis.
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/, /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ un
/vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/, 15.09.2016. iesniegumu, kas izskatīts 12.10.2016.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.10, 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 02.08.2016.
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Jaunlīči’’ (kadastra apzīmējums 80330033053),
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (protokola 1.pielikums).
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.
§3
Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu
un adreses likvidēšanu
ZIŅO N.Līcis.
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 15.09.2016. iesniegumu, kurš izskatīts
12.10.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.10, pamatojoties
uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. un 30. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut apvienot īpašumus ,,Priedes 90”, Priedes, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads ar
kadastra apz. 80330032363 un ,,Priedes 87”, Priedes, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, kadastra apz. 80330032360, izveidojot vienu īpašumu 0,1109 ha platībā.
4

2. Apvienotajai zemes vienībai piešķirt adresi ,,Priedes 90”, Priedes, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, noteikt zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme 0,1109 ha platībā, kods – 0601.
3. Likvidēt adresi ,,Priedes 87”, Priedes, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§4
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO N.Līcis par nepieciešamību norādīt adresi, jo ir tikai kadastra numurs. Jautā vai
nekustamajam īpašumam ir adrese.
A.Blankenbergs informē, ka adrese ir Bīriņu iela 15, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
E.Grāvītis norāda, ka nolemjošo daļu jāpapildina ar vārdiem „Bīriņu iela 15, Saulkrasti,
Saulkrastu novads”.
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ iesniegumu, kas izskatīts 12.10.2016.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 10, pamatojoties uz
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3.
punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130020219, Bīriņu iela 15, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, dalīto lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme,
kods – 0601, platība 0,12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,2103 ha.
§5
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO N.Līcis. Jautā A.Blankenbergam, kur atrodas nekustamais īpašums „Jauncīruļi”.
A.Blankenbergs atbild, ka nekustamais īpašums „Jauncīruļi” atrodas kooperatīva „Priedes”
teritorijā. Lemjošo daļu var papildināt ar adresi.
E.Grāvītis norāda, ka lemjošā daļa jāpapildina ar vārdiem „Jauncīruļi”, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads”.
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 11.10.2016. iesniegumu, kas izskatīts
12.10.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 10, pamatojoties
uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3.
punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
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1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330030916, „Jauncīruļi”, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, dalīto lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme, kods – 0601, platība 0,12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,4676 ha.
§6
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/
ZIŅO N.Līcis.
E.Grāvītis pastāsta par nekustamā īpašuma atrašanās vietu. Papildus informē, ka
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā bija diskusija par nekustamā īpašuma nomas
maksas apmēru.
A.Blankenbergs pastāsta par līdzīgu nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā, Saulkrastos un
tā nomas maksas apmēru.
H.Bila lūdz precizēt zemes nomas līguma 6.punkta 2.teikumu, izsakot šādā redakcijā „mainoties
pievienotās vērtības nodokļa likmei, attiecīgi tiek mainīta zemes nomas maksa bez papildus
vienošanās”.
E.Grāvītis informē, ka nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir ļoti zema.
H.Bila norāda, ka nekustamajam īpašumam vispār nav kadastrālās vērtības.
E.Grāvītis norāda, ka zemes nomas līguma 6.punkta 2.teikumu jāizsaka šādā redakcijā
„mainoties pievienotās vērtības nodokļa likmei, attiecīgi tiek mainīta zemes nomas maksa bez
papildus vienošanās”.
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ un /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/
12.09.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un
vides komitejas 12.10.2016. sēdē, protokols Nr.10, 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”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar /vārds, uzvārds, personas kods/ un /vārds, uzvārds, personas kods/ zemes
nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma
Ainažu iela 13D, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 002 0055, daļas 450
m2 platībā nomu, bez apbūves tiesībām ar mērķi – teritorijas labiekārtošana (zemes
nomas līgums protokola 2.pielikumā).
2. Noteikt nomas maksu 50,00 euro (piecdesmit euro 00 centi) un 10,50 euro (desmit
euro 50 centi) 21% PVN, kopā gadā 60,50 euro (sešdesmit euro 50 centi).
3. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§7
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA ,,Amatas loki’’
ZIŅO N.Līcis.
E.Grāvītis informē, ka SIA „Amatas loki” ir jaunais īpašnieks, kurš izsolē iegādājies īpašumu,
kas iepriekš piederēja SIA „Apgāds Imanta”.
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H.Bila lūdz precizēt zemes nomas līguma 3.1.punkta 2.teikumu, izsakot šādā redakcijā
„mainoties zemes gabala kadastrālai vērtībai un/vai pievienotās vērtības nodokļa likmei, attiecīgi
tiek mainīta zemes nomas maksa bez papildus vienošanās.”
E.Grāvītis jautā A.Blankenbergam un A.Gavaram vai SIA „Amatas loki” ir informēti par
nepieciešamību slēgt zemes nomas līgumu.
A.Blankenbergs atbild, ka SIA „Amatas loki” tiks informēts.
Izskatot Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista
Arta Blankenberga 30.09.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.10.2016. sēdē, protokols Nr.10, pamatojoties
uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 18.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar SIA ,,Amatas loki’’, reģ.Nr.50103326271, juridiskā adrese Skanstes iela
29A-120, Rīga, zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem par Saulkrastu novada
pašvaldības zemes īpašuma Noliktavas iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra
Nr. 8013 002 0406, daļas 2523 m2 platībā nomu, ēku īpašuma ar kadastra nr.
80135020401 uzturēšanai. (zemes nomas līgums protokola 3.pielikumā).
2. Noteikt nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības -1550,38 euro (viens
tūkstotis pieci simti piecdesmit euro 38 centi) un 325,58 euro (trīs simti divdesmit pieci
euro 58 centi) 21% PVN, kopā gadā 1875,96 euro (viens tūkstotis astoņi simti
septiņdesmit pieci euro 96 centi).
§8
Par līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”, /vārds,
uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ par meža autoceļa tīrīšanu ziemas periodā
ZIŅO N.Līcis.
H.Bila lūdz labot līguma numerāciju 2.6. numurējot kā 2.5.
Saulkrastu novada domē saņemts nekustamā īpašuma /īpašuma nosaukums/ deklarēto
iedzīvotāju /iesniedzēju vārdi, uzvārdi/ 2016.gada 29.janvāra iesniegums ar lūgumu veikt sniega
tīrīšanu vienīgajam ceļam, kas savieno īpašumu /īpašuma nosaukums/ ar apvedceļu Rīga –
Tallina.
Ceļš, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 80330040580, nodrošina
piekļuvi nekustamajiem īpašumiem /īpašumu adreses/. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu, un sanitāro tīrību ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un
uzturēšanu. Šī tiesību norma dod iespēju pašvaldībai gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu,
turklāt neatkarīgi no tā, kādas personas īpašumā konkrēta teritorija atrodas (Senāta 2007.gada
14.maija spriedums lietā SKA-193/2007; Apgabaltiesas 2009.gada 16.jūnija spriedums lietā
Nr.A42318506 4.8.punkts).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2016.gada 12.oktobra (sēdes protokols Nr.10§6)
atzinumu
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt līgumu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”, /vārds, uzvārds/ un /vārds,
uzvārds/ par meža autoceļa “Valsts mežs 8033”, kadastra Nr.80330032859, 700 m
garumā, tīrīšanu ziemas periodā.
2. Noslēgt līgumu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”, /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/
par meža autoceļa tīrīšanu ziemas periodā (līgums protokola 4.pielikumā).
3. Uzdot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklim G.Ozoliņam 1 (viena) mēneša
laikā noslēgt līgumu ar Saulkrastu novada domi, /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ par
meža autoceļa tīrīšanu ziemas periodā.
4. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§9
Par līguma noslēgšanu ar Ligitu Skudru
par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
ZIŅO E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē saņemts Ligitas Skudras 2016.gada 20.septembra iesniegums ar
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.
Ligita Skudra 2014.gada 1.septembrī reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja Valsts
ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāja reģistrā ar reģistrācijas kodu 08116112001 un 2016.gada
3.augustā reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju reģistrā ar numuru 443102295, pakalpojumu sniegšanas vieta - Saulkrasti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 12.oktobra
sēdes atzinumu (protokols Nr.10),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju Ligitu Skudru, personas kods 081161-12001, par pašvaldības
kompensāciju izmaksu (līgums protokola 5.pielikumā).
2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja Ligita Skudra norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē
spēku.
§10
Par līguma noslēgšanu ar Ainu Bernau
par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
ZIŅO E.Grāvītis.
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Saulkrastu novada domē saņemts Ainas Bernauas 2016.gada 4.oktobra iesniegums ar
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.
Aina Bernaua 2016.gada 1.martā reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja Valsts
ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāja reģistrā ar reģistrācijas kodu 30033711579 uz laika
periodu līdz 2016.gada 31.decembrim, 2016.gada 25.februārī reģistrēta Izglītības kvalitātes
valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443102111,
pakalpojumu sniegšanas vieta - Saulkrasti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 12.oktobra
sēdes atzinumu (protokols Nr.10),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu līdz 2016.gada 31.decembrim ar saimnieciskās darbības veicēju,
pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju Ainu Bernau, personas
kods 300337-11579, par pašvaldības kompensāciju izmaksu (līgums protokola
6.pielikumā).
2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja Aina Bernaua norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē
spēku.
§11
Par līguma noslēgšanu ar SIA „MAZĀ PUPA”
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes
pakalpojuma nodrošināšanu
ZIŅO E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē saņemts SIA „MAZĀ PUPA” (vienotais reģistrācijas numurs
40103176141), juridiskā adrese Kāvu iela 4-14, Rīga, LV-1015, valdes locekļa Ģirta Lejiņa
2016.gada 10.oktobra iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu
privātajai pirmsskolas izglītības iestādei „MAZĀ PUPA”, kura 2009.gada 27.februārī reģistrēta
Izglītības un zinātnes ministrijā ar reģistrācijas apliecības numuru 3901802736, licences Nr. V2603, juridiskā adrese Limbažu ielā 4, Rīgā, LV-1005, un nodrošina privātās pirmsskolas
izglītības iestādes pakalpojuma sniegšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 12.oktobra
(sēdes protokols Nr.10) atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „MAZĀ PUPA”, reģistrācijas numurs 40103176141, par
pašvaldības kompensāciju izmaksu (līgums protokola 7.pielikumā).
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2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja SIA „MAZĀ PUPA” norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu,
lēmums zaudē spēku.
§12
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē 2016.gada 4.oktobrī 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
12.oktobra 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
ņemot vērā, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja sertificēta aukle Aina Bernaua
reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja līdz 2016.gada 31.decembrim, pašvaldības
kompensācija var tikt piešķirta līdz 2016.gada 31.decembrim.
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
12.oktobra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2016§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.oktobri līdz 2016.gada 31.decembrim 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 Ainas Bernauas pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts
dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru
443102111.
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 E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē 2016.gada 20.septembrī saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās
dzīvesvietas adrese (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības
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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
12.oktobra 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.
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
12.oktobra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2016§3),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.oktobri 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 Ligitas Skudras
pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443102295.
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 E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē 2016.gada 26.septembrī 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
12.oktobra 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.
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
11

nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu,
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada
12.oktobra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2016§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds, personas kods/ 249 euro (divi simti četrdesmit deviņi euro) mēnesī par to, ka
viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ saņem SIA “Domiņš”, reģistrācijas numurs
40103321094, privātās pirmsskolas iestādes “CreaKids” pakalpojumu.
2. Noslēgt līgumu ar R.Garkalni 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/
ZIŅO E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē 2016.gada 23.septembrī saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās
dzīvesvietas adrese/ (turpmāk – iesniedzējs) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja 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
12.oktobra 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.
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
12.oktobra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2016§6),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds, personas kods/ 249 euro (divi simti četrdesmit deviņi euro) mēnesī par to, ka
viņa meita /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi
“BeBeLV”, izglītības iestādes reģistrācijas numurs 4301802827.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.
12

3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēdzis lēmuma 2.punktā minēto
līgumu, lēmums zaudē spēku.
§16
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē 2016.gada 5.oktobrī 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
12.oktobra 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.
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
12.oktobra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2016§7),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds, personas kods/ 228 euro (divi simti divdesmit astoņi euro) mēnesī par to, ka
viņas meita /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.
§17
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē 2016.gada 30.septembrī saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās
dzīvesvietas adrese/ (turpmāk– iesniedzējs) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/
nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
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Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada
12.oktobra 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.
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
12.oktobra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2016§8),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds, personas kods/ 249 euro (divi simti četrdesmit deviņi euro) mēnesī par to, ka
viņa dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi
“Mazā Pupa”, izglītības iestādes reģistrācijas numurs 3901802736.
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 noslēdzis lēmuma 2.punktā minēto
līgumu, lēmums zaudē spēku.
§18
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis. Paskaidro, ka nekustamo īpašumu nodokļu parāda dzēšana saistīta ar nodokļu
maksātāju nāvi.
Saulkrastu novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa administratores Vitas
Plēpes 12.09.2016. iesniegums, kas izskatīts 12.10.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols
Nr.10/2016.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Saskaņā ar likuma 25. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, nodokļa parādi dzēšami
fiziskai personai-nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) Saskaņā ar Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļas 12.08.2016. izziņu /vārds, uzvārds/
mirusi 2016. gada 24. jūnijā.
2) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.3037, 20.05.2010. minētais īpašums pārdots izsolē, ieraksts Nr.6.3.
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Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās
daļas 3.punktu un trešo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam, par laika periodu 2009.
gads, 2010. gada I un II cet., par nekustamo īpašumu /īpašuma adrese, kadastra numurs/
par zemi EUR 8,58 un nokavējuma nauda EUR 8,60, kopā parāds EUR 17,18
(septiņpadsmit euro, 18 centi).
§19
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa administratores Vitas
Plēpes 12.09.2016. iesniegums, kas izskatīts 12.10.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols
Nr.10/2016.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Saskaņā ar likuma 25. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, nodokļa parādi dzēšami
fiziskai personai - nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) Saskaņā ar 21.06.2016. Mantojuma apliecību (akts par pēdējās gribas rīkojuma akta
stāšanos likumīgā spēkā) apliecinājuma reģistra Nr.4370, /vārds, uzvārds/ miris 2015.
gada 13. oktobrī.
2) Ar 27.08.2008. Saulkrastu novada domes lēmums Nr. 13&7 /vārds, uzvārds/ tika
izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
3) 03.08.2016. noslēgts zemes nomas līgums Nr.5.4/Li372, zemes nomnieks /vārds,
uzvārds/.
Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās
daļas 3.punktu un trešo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam, par laika periodu no
2003. gada līdz 2008. gadam, par nekustamo īpašumu /īpašuma adrese, kadastra numurs/
par zemi EUR 59,73 un nokavējuma nauda EUR 59,73 kopā parāds EUR 119,46 (viens
simts deviņpadsmit euro, 46 centi).
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§20
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa administratores Vitas
Plēpes 15.09.2016. iesniegums, kas izskatīts 12.10.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols
Nr.10/2016.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Saskaņā ar likuma 25. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, nodokļa parādi dzēšami
fiziskai personai-nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) Pēc iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas /vārds, uzvārds/ ir mirusi 21.09.2012.
2) Ar 31.10.2007. Saulkrastu novada domes lēmums Nr. 13&25 /vārds, uzvārds/ ir izbeigtas
zemes lietošanas tiesības.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam, par laika periodu no
2004. gada līdz 2007. gadam par nekustamo īpašumu /īpašuma adrese, kadastra numurs/
zemi EUR 19,02 un nokavējuma nauda EUR 19,09 kopā parāds EUR 38,11 (trīsdesmit
astoņi euro, 11 centi).
§21
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa administratores Vitas
Plēpes 16.09.2016. iesniegums, kas izskatīts 12.10.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols
Nr.10/2016.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Saskaņā ar likuma 25. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, nodokļa parādi dzēšami
fiziskai personai-nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
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1) Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 04.04.2014. ir publicēts sludinājums par mantojuma
atklāšanos, mantojuma atstājējs /vārds, uzvārds/, miršanas datums 02.03.2014.
2) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.4213 ieraksta Nr.7.3, nekustamais īpašums ir atsavināts. Pamatojums:
17.12.2013. pirkuma līgums.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam, par 2014. gadu par
nekustamo īpašumu /īpašuma adrese, kadastra numurs/ par zemi EUR 51,05 un
nokavējuma nauda EUR 21,35, ēku EUR 6,20 un nokavējuma nauda EUR 2,59 kopā
parāds EUR 81,19 (astoņdesmit viens euro, 19 centi).
§22
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa administratores Vitas
Plēpes 20.09.2016. iesniegums, kas izskatīts 12.10.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols
Nr.10/2016.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Saskaņā ar likuma 25. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, nodokļa parādi dzēšami
fiziskai personai-nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) Pēc iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas /vārds, uzvārds/ mirusi 09.07.1995.
2) Ar 27.10.2010. Saulkrastu novada domes lēmums Nr. 13&27 /vārds, uzvārds/ ir izbeigtas
zemes lietošanas tiesības.
3) Saskaņā ar VZD 01.09.2016. aktu par kadastra ieraksta dzēšanu Nr.11-10-R/5990 ir
dzēsta ēka ar kadastra numuru 8033 003 1577 001.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam, par laika periodu no
2000. gada līdz 2016. gadam par nekustamo īpašumu /vārds, uzvārds, kadastra numurs/
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par zemi EUR 122,75 un nokavējuma nauda EUR 123,83 par ēku EUR 41,80 un
nokavējuma EUR 24,40 kopā parāds EUR 312,78 (trīs simti divpadsmit euro, 78 centi).
§23
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa administratores Vitas
Plēpes 20.09.2016. iesniegums, kas izskatīts 12.10.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols
Nr.10/2016.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) Ar 17.07.1992. Saulkrastu pilsētas TDP 19. sasaukuma 19.sesijas lēmumu, zemes
/īpašuma adreses/ lietošanas tiesības tika piešķirtas /vārds, uzvārds/, minētā persona nav
iekļauta Iedzīvotāju reģistrā, nav personas koda, persona nav identificējama un saskaņā ar
likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” personu nevar uzskatīt par nekustamā īpašuma
nodokļu maksātāju.
2) Ar 31.10.2007. Saulkrastu novada domes lēmums Nr. 17&22 /vārds, uzvārds/ ir anulētas
zemes lietošanas tiesības.
3) 2015. gada 16. decembrī nekustamais īpašums /īpašuma adrese, kadastra numurs/
reģistrēts Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
trešo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam, par laika periodu no
2000. gada līdz 2007. gadam par nekustamo īpašumu /īpašuma adrese, kadastra numurs/
par zemi EUR 103.04 un nokavējuma nauda EUR 104.54, kopā parāds EUR 207.58 (divi
simti septiņi euro, 58 centi).
§24
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa administratores Vitas
Plēpes 20.09.2016. iesniegums, kas izskatīts 12.10.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols
Nr.10/2016.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
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Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) Ar 17.07.1992. Saulkrastu pilsētas TDP 19. sasaukuma 19.sesijas lēmumu, zemes
/īpašuma adrese/ lietošanas tiesības tika piešķirtas /vārds, uzvārds/, minētā persona nav
iekļauta Iedzīvotāju reģistrā, nav personas koda, persona nav identificējama un saskaņā ar
likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” personu nevar uzskatīt par nekustamā īpašuma
nodokļu maksātāju.
2) Ar 2007. gada 31. oktobra ar Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.17&24 /vārds,
uzvārds/ tika anulētas zemes lietošanas tiesības.
3) 2015. gada 19. oktobrī nekustamais īpašums /īpašuma adrese, kadastra numurs/ ir
reģistrēts Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
trešo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam, par laika periodu no
2000. gada līdz 2007. gadam par nekustamo īpašumu /īpašuma adrese, kadastra numurs/
par zemi EUR 85,91 un nokavējuma nauda EUR 87,08, kopā parāds EUR 172,99 (viens
simts septiņdesmit divi euro, 99 centi).
§25
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa administratores Vitas
Plēpes 21.09.2016. iesniegums, kas izskatīts 12.10.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols
Nr.10/2016.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Saskaņā ar likuma 25. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, nodokļa parādi dzēšami
fiziskai personai-nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) Pēc iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas /vārds, uzvārds/miris 18.10.1996.
2) Ar 27.10.2010. Saulkrastu novada domes lēmums Nr. 13&18 /vārds, uzvārds/ ir anulētas
zemes lietošanas tiesības.
3) 2013. gada 26. aprīlī nekustamais īpašums /īpašuma adrese, kadastra numurs/ ir
reģistrēts Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
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NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam, par laika periodu no
2001. gada līdz 2010. gadam par nekustamo īpašumu /īpašuma adrese, kadastra numurs/
par zemi EUR 138.06 un nokavējuma nauda EUR 138.43 kopā parāds EUR 276.49 (divi
simti septiņdesmit seši euro, 49 centi).
§26
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa administratores Vitas
Plēpes 21.09.2016. iesniegums, kas izskatīts 12.10.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols
Nr.10/2016.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Saskaņā ar likuma 25. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, nodokļa parādi dzēšami
fiziskai personai-nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) Pēc iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas /vārds, uzvārds/ miris 11.01.2008.
2) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesa zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu
nodalījums Nr.3978 /vārds, uzvārds/ īpašuma tiesība izbeigusies 14.12.2001., ieraksts
3.3.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam, par 2001. gadu par
nekustamo īpašumu /īpašuma adrese, kadastra numurs/ par zemi EUR 15,89 un
nokavējuma nauda EUR 16.60 kopā parāds EUR 32.49 (trīsdesmit divi euro, 49 centi).
§27
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa administratores Vitas
Plēpes 23.09.2016. iesniegums, kas izskatīts 12.10.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols
Nr.10/2016.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
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Saskaņā ar likuma 25. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, nodokļa parādi dzēšami
fiziskai personai-nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) Pēc iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas /vārds, uzvārds/ mirusi 07.02.2003.
2) Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa, Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr.2157, ieraksts nr.1.1., nekustamais īpašums ir bezmantinieku manta, piekritīga valstij.
Pamats: zvērinātas notāres Līgas Eglītes 2015.gada decembra notariālais akts par
mantojuma lietas izbeigšanu.
3) Nekustamais īpašums 2016.gada 14.jūnijā tiek pārdots izsolē.
4) Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis 2016.gada 22.septembrī ieskaitīja domes budžetā
uz /vārds, uzvārds/ mantojuma izsludināšanas brīdi ešošo nekustamā īpašuma nodokļa
parādu EUR 435.78 (četri simti trīsdesmit pieci euro, 78 centi).
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam, par laika periodu no
2003. gada līdz 2016. gadam par nekustamo īpašumu /īpašuma adrese, kadastra numurs/
par zemi EUR 120,05 un nokavējuma nauda EUR 34,34, par ēku EUR 13,68 un
nokavējuma nauda EUR 3,90, kopā parāds EUR 171,97 (viens simts septiņdesmit viens
euro, 97 centi).
§28
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa administratores Vitas
Plēpes 12.09.2016. iesniegums, kas izskatīts 12.10.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols
Nr.10/2016.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Saskaņā ar likuma 25. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, nodokļa parādi dzēšami
fiziskai personai-nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) Saskaņā ar Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļas 12.08.2016.izziņa /vārds, uzvārds/
mirusi 04.08.2014.
2) Saskaņā ar 02.11.2015. Saulkrastu novada domes noslēgto Zemes nomas līguma
Nr.5.4/LI576 3.4.punktu /vārds, uzvārds/ kā 10.01.20013. noslēgtā zemes nomas līguma
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saistību pārņēmējam ir veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins par laika periodu no
2014. gada 2. jūlija līdz 2015. gada 1. novembrim).
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET”- , „ATTURAS”- ,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam, par 2014. gadu par
nekustamo īpašumu /īpašuma adrese, kadastra numurs/ par zemi EUR 190,62 un
nokavējuma nauda EUR 79,63 kopā parāds EUR 270,25 (divi simti septiņdesmit euro,
25 centi).
§29
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 19.09.2016. iesniegumu, Saulkrastu novada
domes 12.10.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.10/2016, pamatojoties uz likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 28.10.2017. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu EUR
810,07 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 707,35 un nokavējuma nauda EUR 102,72,
par nekustamo īpašumu /īpašuma adrese, kadastra numurs/, saskaņā ar parāda nomaksas
grafiku:
Datums
Pamatparāds EUR
Nokavējuma nauda EUR
Kopā EUR
28.11.2016.
58.95
8.56
67.51
28.12.2016.
58.95
8.56
67.51
30.01.2017.
58.95
8.56
67.51
28.02.2017.
58.95
8.56
67.51
28.03.2017.
58.95
8.56
67.51
28.04.2017.
58.95
8.56
67.51
29.05.2017.
58.95
8.56
67.51
28.06.2017.
58.95
8.56
67.51
28.07.2017.
58.94
8.56
67.5
28.08.2017.
58.94
8.56
67.5
26.09.2017.
58.94
8.56
67.5
26.10.2017.
58.93
8.56
67.49
KOPĀ:
707.35
102.72
810.07
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2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos mēneša laikā. Gadījumā, ja
vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§30
Par Saulkrastu Sociālā dienesta ieņēmumu palielināšanu
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājās A.Bogdanovas 14.09.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.10.2016. sēdē (protokols
Nr.10/2016§17), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada ieņēmumos:
1.1.Palielināt ieņēmumu pozīciju “Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim - EKK 18.620 (18.6262 - Mērķdotācija vardarbībā cietušajiem)
par 500,00 euro (Struktūrvienība 081, Finansējums 131).
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
2.1.Palielināt Sociālā dienesta budžetu par 450,00 euro (Struktūrvienība 081) EKK
2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi), lai atmaksātu
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par vardarbībā cietušām pilngadīgām
personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām;
2.2.Palielināt Sociālā dienesta budžetu par 50,00 euro (Struktūrvienība 081) EKK
231101 (Biroja preces).
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.
§31
Par izmaiņām Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 2016.gada budžetā
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk -VJMMS) direktores
I.Lazdauskas 08.08.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
12.10.2016. sēdē (protokols Nr.10/2016§25), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada ieņēmumos:
1.1.Palielināt ieņēmumu pozīciju “Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem EKK 21.359 par 770,00 euro (Struktūrvienība 0111, Finansējums 110).
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
2.1.Palielināt VJMMS budžetu par 770,00 euro (Struktūrvienība 101) EKK 2279
(Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi), lai atmaksātu VJMMS
vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu izbraukuma prakses nodrošināšanu.
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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.
§32
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 04.10.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.10.2016. sēdē (protokols
Nr.10/2016§22), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „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) 1150 (Līgumdarbi) par 280,00
EUR;
1.1.2. EKK 2235 (Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem) par
700,00 EUR;
1.1.3. EKK 2242 (Transporta līdzekļu uzturēšana, remonts) par 30,00 EUR;
1.1.4. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 1 000,00 EUR;
1.1.5. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 200,00 EUR;.
1.1.6. EKK 2361 (Mīkstais inventārs) par 710,00 EUR.
1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 740,00 EUR, lai
nodrošinātu 40 skolēnu dalību lieluzvedumā “No zobena saule lēca” Rīgā;
1.2.2. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 2 180,00 EUR, lai iegādātos
klavieres mācību nodrošināšanai.
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.
§33
Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu
ZIŅO E.Grāvītis.
N.Līcis jautā S.Ancānei, kādā stadijā ir remontdarbi.
S.Ancāne paskaidro, ka lielākoties darbi ir paveikti, tiek gaidītas lampas, kas vēl būs jāuzstāda.
Kopumā būs 6 LED lampas, kas automātiski ieslēgsies, reaģējot uz tumšo laiku.
Izskatot PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekles S.Ancānes 10.10.2016. iesniegumu,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.10.2016. sēdē (protokols
Nr.10/2016§28), pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu
un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Pārskaitīt 6 062,00 euro uz PSIA “Saulkrastu slimnīca” a/s Swedbank norēķinu kontu
LV36HABA0551014436601 vienas nedēļas laikā pēc lēmuma apstiprināšanas un
ieguldīt PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālā, lai nodrošinātu PSIA “Saulkrastu
slimnīca” teritorijas un pagalma apgaismojuma izbūvei.
2. Palielināt PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālu par 6 062 daļām ar vienas daļas
nominālvērtību 1,00 euro.
3. Piešķirto finansējumu PSIA „Saulkrastu slimnīca” drīkst izmantot pēc pamatkapitāla
palielināšanas reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā.
4. PSIA „Saulkrastu slimnīca” divu nedēļu laikā, pēc pamatkapitāla palielināšanas
reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā, rakstiski informē Saulkrastu novada domes
Finanšu un grāmatvedības nodaļu par pamatkapitāla palielināšanu.
5. PSIA “Saulkrastu slimnīca” divu nedēļu laikā pēc apgaismojuma izbūves pieņemšanas
nodošanas akta parakstīšanas iesniedz pieņemšanas nodošanas aktu par apgaismojuma
izbūvi Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā.
§34
Par grozījumu veikšanu 2016.gada speciālā budžetā
ZIŅO E.Grāvītis.
G.Vīgants paskaidro, ka pamatojoties uz Ielu un Ceļu komisijas lēmumu ir veikti grozījumi, lai
palielinātu pozīcijas, ietaupījums saistīts ar sniega tīrīšanu.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 11.10.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.10.2016. sēdē (protokols
Nr.10/2016§2), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada speciālā budžeta
izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu pozīcijas
“Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds” (Struktūrvienība 01723) budžeta izdevumu
plānu:
1.1.1. Ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 224601 “Ielu un ceļu t.sk.
krustojumu attīrīšana no sniega” par 2 800,00 euro;
2.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta 2016.gada izdevumu
pozīcijas “Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds” (Struktūrvienība 01723) budžeta
izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 224602 “Slīdamības samazināšana” par 804,00 euro;
1.2.2. EKK 231201 “Ceļa zīmju uzturēšana” par 1 630,00 euro;
1.2.3. EKK 224615 “Melnā seguma uzturēšana” par 366,00 euro.
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.
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§35
Par finansējumu izglītojamo pārvadājumiem 2017.gadā
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 28.09.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.10.2016. sēdē (protokols
Nr.10/2016§23), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Paredzēt finansējumu 2017.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā
„Skolēnu transports uz skolu” (Struktūrvienība 23) 30 000,00 euro (t.sk. PVN) apmērā
ekonomiskās klasifikācijas kodā 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem), lai
atmaksātu izglītojamo pārvadājumus mācību procesa norisei dienās laika periodā no
2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. Uzsākt veikt iepirkumu izglītojamo pārvadājumiem mācību procesa norisei dienās
laika periodā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.
§36
Par budžeta grozījumiem Saulkrastu tūrisma informācijas
centra 2016.gada budžeta plānā
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu tūrisma informācijas centra vadītājas G.Memmēnas 28.09.2016.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.10.2016. sēdē
(protokols Nr.10/2016§27), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu tūrisma informācijas centra (Struktūrvienība 13) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 5232 (Saimniecības
pamatlīdzekļi) par 580,00 EUR.
2.2. palielināt Saulkrastu tūrisma informācijas centra (Struktūrvienība 13) budžeta
izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 580,00
EUR, lai izveidotu tematiskos banerus.
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.
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§37
Par dotācijas izmaksu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa G.Ozoliņa 10.10.2016.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.10.2016. sēdē
(protokols Nr.10/2016§29), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, komercdarbības atbalsta kontroles likuma 7.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt dotāciju SIA “Saulkrastu komunālserviss” 13 652,64 euro (bez PVN) apmērā
ugunsdzēsības hidrantu uzturēšanai un pārbaudei, dzeramā ūdens patēriņa ugunsdzēsības
vajadzībām apmaksai, ugunsdzēsības hidrantu nomaiņai, uzstādīšanai un defektu
novēršanai.
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” dotāciju
13 652,64 euro apmērā no izdevumu pozīcijas “Dotācija SIA "Saulkrastu
komunālserviss"” (Struktūrvienība 017225) EKK 3261 pēc pamatojošo dokumentu
iesniegšanas Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
§38
Par finansējuma piešķiršanu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas
2016.gada budžetā
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk - VJMMS) direktores
I.Lazdauskas 10.10.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
12.10.2016. sēdē (protokols Nr.10/2016§26), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.565
“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām
garantijām” 36.punktu, Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikuma 38.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem VJMMS (Struktūrvienība 101)
budžetā 215,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 1228 (Darba devēja sociāla
rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas), lai izmaksātu
vienreizējo pabalstu.
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.
§39
Par grozījumu veikšanu pašvaldības budžeta ieņēmumos un izdevumos par piešķirto
mērķdotāciju 2016.gada septembra un oktobra mēnesim
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ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 12.10.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.10.2016. sēdē (protokols
Nr.10/2016§31), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžeta ieņēmumus:
1.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim - EKK 18.620 (Mērķdotācijas brīvpusdienām - EKK 18.624)
par 14 407,00 euro.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
2.1. Palielināt izdevumu pozīciju “Brīvpusdienas – Saulkrastu vidusskola” EKK
2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 9 092,00 euro;
2.2. Palielināt izdevumu pozīciju “Brīvpusdienas – Zvejniekciema vidusskola” EKK
2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 5 315,00 euro.
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.
§40
Par izmaiņām 2016.gada Zvejniekciema vidusskolas budžeta plānā
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 28.09.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.10.2016. sēdē (protokols
Nr.10/2016§24), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
1.1.
samazināt Zvejniekciema vidusskolas (Struktūrvienība 03) budžeta izdevumu
plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 5232 (Saimniecības
pamatlīdzekļi) par 900,00 EUR.
1.2.
palielināt Zvejniekciema vidusskolas (Struktūrvienība 03) budžeta izdevumu
plānu:
1.2.1. EKK 231201 (Inventārs) par 900,00 EUR, lai iegādātos sākumskolas
skolēniem atbilstošu inventāru garderobē.
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.
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§41
Par nepabeigtās būvniecības sastāvā esošu Vides dizaina objektu
uzņemšanu pamatlīdzekļu sastāvā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas S.Tiļugas
2016.gada 21.septembra iesniegumu, kas izskatīts 2016.gada 12.oktobra Finanšu komitejas sēdē
(protokols Nr.10/2016§4) un pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.1999. noteikumu Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 10. punktā noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Saulkrastu novada domes grāmatvedības uzskaites nepabeigtās būvniecības
sastāva ilgtermiņa ieguldījumu Nr. 8449 par kopējo uzskaites vērtību 92780,94 eiro.
2. Uzņemt ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā:
Vienības Pavisam
Bilances
izmaksas
kopā
konts
EUR
EUR

Vides objekta nosaukums

Skaits

Vides dizaina objekts "Ieejas vārti"
Norobežojošo margu komplekts
Lielais informatīvais stends
Informatīvā norāde
Mazais informatīvais stends
Vides dizaina objekts "Nenovirzies no
takas"
Vides dizaina objekts "Ieklausies dabā"
Vides dizaina objekts "Nepiesārņo dabu"
Vides dizaina objekts "Netrokšņo"
Vides dizaina objekts "Ezis ar soliņu"
Soliņš, atkritumu urna
Kopā:

1
2
2
15
3

20454,97 20454,97
1497,10 2994,20
1887,65 3775,30
895,0067 13425,10
1578,47 4735,40

1232
1232
1232
1232
1232

1
1
1
1
1
3
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5695,50
9763,71
9926,44
9926,44
6563,19
1840,20

1232
1232
1232
1232
1232
1232

5695,50
9763,71
9926,44
9926,44
6563,19
5520,59
92780,84

§42
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.01.2016. saistošajos
noteikumos Nr.SN2/2016 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada
pašvaldības 2016.gada budžetu”” izdošanu
ZIŅO E.Grāvītis.
G.Vīgants informē, ka grozījumos apkopoti augusta, septembra un oktobra lēmumi un saņemtie
iesniegumi par budžeta grozījumiem. Ieņēmumu un izdevumu daļa palielinās par 394 703,00
euro.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta
11.10.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.10.2016.
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sēdē (protokols Nr.10/2016§3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 45. un 46.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „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 8.pielikumā).
2. Saistošos noteikumus 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
§43
Par pilnvarojumu sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus
ZIŅO E.Grāvītis. Praksē ir novērots, ka liels skaits sastādīto administratīvo pārkāpumu protokoli
tiek apstrīdēti, jo juridiski nav bijis pašvaldības pilnvarojuma.
2016.gada 30.septembrī Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts Saulkrastu
pašvaldības policijas priekšnieka A.I.Zaharāna iesniegums ar lūgumu pilnvarot Saulkrastu
pašvaldības amatpersonas sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus.
Pamatojoties uz likuma „Par policiju” 19.panta sesto daļu, kas nosaka, ka pašvaldības
policijas darbiniekam savas kompetences ietvaros ir tiesības sastādīt protokolus par
administratīvajiem pārkāpumiem (12.panta pirmās daļas 4.punkts), Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 247.panta otro daļu, kas nosaka, ka administratīvā pārkāpuma protokolu ir
tiesīgas sastādīt arī attiecīgi pilnvarotas pašvaldību amatpersonas, saskaņā ar Saulkrastu novada
domes Finanšu komitejas 2016.gada 12.oktobra sēdes atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Pilnvarot Saulkrastu pašvaldības policijas amatpersonas uzsākt lietvedību administratīvo
pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem, kurus izskata Saulkrastu novada domes
Administratīvā komisija saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa
210.panta pirmo daļu.
2. Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks ir atbildīgs par lēmuma izpildi.
3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 26.oktobrī.
§44
Par Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu novada dome” pretkorupcijas
pasākumu plāna 2016. - 2018.gadam apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu novada dome”
pretkorupcijas pasākumu plāna 2016.-2018.gadam projektu, kas izstrādāts, lai mazinātu
iespējamos riskus amatpersonu darbībā saistībā ar interešu konfliktu un stiprinātu ētiskumu
pašvaldības iestādē “Saulkrastu novada dome”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
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41.panta pirmās daļas 2.punktu, un Finanšu komitejas atzinumu (12.10.2016. protokols Nr.
10/2016 §5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu novada dome”
pretkorupcijas pasākumu plānu 2016. - 2018.gadam (protokola 9.pielikumā).
2. Par plāna izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors.
§45
Par atteikumu anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2016.gada 31.augusta iesniegumu (reģ.
2016.gada 1.septembrī, reģ.Nr.8.10/0920160006/IN2554), pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
3.panta otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.pantu, Ministru kabineta 11.02.2003.
noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt anulēt ziņas par /vārds, uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē:
/deklarētās dzīvesvietas adrese/ jo nav tiesiska pamata deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanai (Administratīvais akts protokola 10.pielikumā).
§46
Par atteikumu anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2016.gada 31.augusta iesniegumu (reģ.
2016.gada 1.septembrī, reģ.Nr.8.10/0920160006/IN2554), pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
3.panta otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.pantu, Ministru kabineta 11.02.2003.
noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt anulēt ziņas par /vārds, uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu
adresē: /deklarētās dzīvesvietas adrese/ jo nav tiesiska pamata deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanai (Administratīvais akts protokola 11.pielikumā).
31

§47
Par atteikumu anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2016.gada 31.augusta iesniegumu (reģ.
2016.gada 1.septembrī, reģ.Nr.8.10/0920160006/IN2554), pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
3.panta trešo daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.pantu, Ministru kabineta 11.02.2003.
noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt anulēt ziņas par /vārds, uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē:
/deklarētās dzīvesvietas adrese/ jo nav tiesiska pamata deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanai (Administratīvais akts protokola 12.pielikumā).
§48
Par finansējuma piešķiršanu Zvejniekciema vidusskolas
2016.gada budžeta izdevumiem
ZIŅO E.Grāvītis.
A.Dulpiņš norāda, ka jāprecizē iesniedzēja amats no „direktors” uz „direktora pienākumu
izpildītājs”.
Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora pienākumu izpildītājas V.Tinkusas
11.10.2016. iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.565 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 36.punktu, Saulkrastu
novada pašvaldības darba atlīdzības nolikuma 38.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Zvejniekciema vidusskolas
(Struktūrvienība 03) budžetā 215,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 1228
(Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem neaprēķina
iemaksas), lai izmaksātu vienreizējo pabalstu.
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.
§49
Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 19.10.2016. iesniegumu, pamatojoties uz
Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu
Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. un 30. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
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Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut apvienot īpašuma “Ziedi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads
zemes vienības ar kadastra apz. 80330010747 un 80330011101, veidojot vienu īpašumu.
Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības ar kadastra apz.80330010747
kadastrālās uzmērīšanas.
2. Apvienotajai zemes vienībai piešķirt adresi “Ziedi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, noteikt zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme, kods – 0601.
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.
§50
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
ZIŅO E.Grāvītis. Nekustamais īpašums – zemes gabals atrodas iepretim Saulkrastu vidusskolai.
Iepriekš zemes gabals tika izmantots kā vidusskolas mācību poligons, bet pašlaik ir iecere zemes
gabalu sadalīt 3 atsevišķos zemes gabalos.
Izskatot SIA “Rīgas Mērniecības Birojs”, juridiskā adrese Puškina iela 14, Rīga,
14.10.2016. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, pamatojoties uz Civillikuma
1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698
“Adresācijas noteikumi” 11. punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Rīgas Mērniecības Birojs’’ izstrādāto nekustamā īpašuma Smilšu
iela 16 (kadastra Nr. 80130020410), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības
projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ – Smilšu iela 16,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – ,,individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme”, kods 0601, platība 0,1316 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Skolas iela 8A,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – ,,individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme”, kods 0601, platība 0,1320 ha.
4. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,3’’ – Skolas iela 8B,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – ,,individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme”, kods 0601, platība 0,1320 ha.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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§51
Par Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas atbrīvošanu no amata
ZIŅO E.Grāvītis. Domē ir saņemts Sociālā dienesta vadītājas iesniegums par atbrīvošanu no
vadītājas amata sakarā ar vecuma pensijas iestāšanos. Jāņem vērā, ka jauna vadītāja atlasei un
apstiprināšanai ir nepieciešams laiks un, lai Sociālais dienests nebūtu bez vadītāja, steidzamības
kārtā ir sagatavots lēmumprojekts par tālāko virzību attiecībā uz iesniegumu.
S.Ancāne jautā vai Anita Bogdanova izteica vēlēšanos pārtraukt darba attiecības.
E.Grāvītis paskaidro, ka lēmums pieņemts sakarā ar vecuma pensijas iestāšanos.
A.Deniškāne jautā vai Anita Bogdanova ir ieteikusi kandidātus Sociālā dienesta vadītāja
amatam.
E.Grāvītis norāda, ka nākotnē Sociālā dienesta funkcijas paplašināsies, ierosina izvēlēties
perspektīvāko kandidātu. Optimāli būtu atklāta konkursa komisiju izveidot 3 locekļu sastāvā. Kā
arī ieteicams, ka Sociālo jautājumu komiteja virzītu izvēlēto kandidātu apstiprināšanai domes
sēdē. Ierosina lēmumā nenorādīt locekļu skaitu sastāvā.
S.Saksone piekrīt, ka var nenorādīt.
E.Grāvītis norāda, ka lēmuma 3.punktu nepieciešams precizēt šādā redakcijā „Uzdot domes
priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim ar rīkojumu izveidot atklāta konkursa komisiju”.
Saulkrastu novada domē 17.10.2016. saņemts Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas
Anitas Bogdanovas iesniegums par viņas atbrīvošanu no Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas
amata sakarā ar pensijas vecuma iestāšanos.
Pamatojoties uz
1) likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai dome
var atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus,
2) 69.panta pirmās daļas ceturto punktu, kas nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors
ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus,
3) Darba likuma 100.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka darbiniekam ir tiesības rakstveidā
uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav
noteikts īsāks uzteikuma termiņš,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Saulkrastu sociālā dienesta vadītāju Anitu Bogdanovu no Saulkrastu sociālā
dienesta vadītājas amata un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Saulkrastu novada domi
ar 2016.gada 13.decembri (pēdējā darba diena).
2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram Andrejam Arnim organizēt atklātu
konkursu uz vakanto Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja amatu.
3. Uzdot domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim ar rīkojumu izveidot atklāta konkursa
komisiju.
4. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
valsts amatpersonu sarakstā.
§52
Par adreses piešķiršanu
ZIŅO E.Grāvītis. Lai varētu jauno veikalu „ELVI” nodot ekspluatācijā, nepieciešama
inventarizācijas lieta. Lai varētu izstrādāt inventarizācijas lietu, nepieciešams nekustamajam
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īpašumam piešķirt adresi. Tā kā nākamā domes sēde būs tikai novembrī, steidzamības kārtā tika
sagatavots lēmuma projekts uz oktobra domes sēdi.
Izskatot SIA „Vangažu bode”, reģ. Nr. 40103600837, adrese Vidzemes šoseja 16,
Sigulda, valdes locekļa Igora Kozlovska 21.10.2016. iesniegumu Nr.3-2016, pamatojoties uz
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9. un 12.1. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt ēkai, kas funkcionāli saistīta ar zemes īpašumu Ainažu iela 28A, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 002 0170, adresi: Ainažu iela 28A, Saulkrasti,
Saulkrastu novads.
§53
Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, 2.kārta” plānotajiem
izdevumiem pirms iesniegšanas SAM 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” projektu konkursā
ZIŅO E.Grāvītis, ka pašlaik elektroniski nav pieejamas 2 tabulas ar aprēķiniem, jo tehniku
iemeslu dēļ nebija iespējams ieskanēt. Nepieciešamības gadījumā tabulas var tik pārsūtītas.
G.Ozoliņš prezentē ūdenssaimniecības attīstības projektu. Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija lūdz papildus informāciju un analīzi par projektu. Ministrijai ir sagatavota
ieņēmumu un izdevumu daļa exel formātā. (Parāda prezentācijā, kā mainās aprēķins, ja tiek
ievadīta informācija par plānoto naudas plūsmu).
E.Grāvītis papildina G.Ozoliņa teikto ar informāciju, ka kopējā Saulkrastu pašvaldības
līdzfinansējuma daļa uz šodienu, realizējot projektu kopumā ir 1.2 miljoni euro. Veicot
aprēķinus tabulās, tiek ierēķināta inflācijas un būvniecību izmaksu pieaugums, kā rezultātā
programmā aprēķina summu 1.53 miljoni euro. Līdzfinansējuma pieaugums pastāv.
G.Ozoliņš G.Ozoliņš turpina prezentēt projektu.
E.Grāvītis piebilst, ka projekta ietvaros tiks attīstīta tikai kanalizācijas sistēma.
G.Ozoliņš informē, ka projekta ietvaros, Saulkrastu teritorija ir sadalīta 10 (desmit) zonās, katrā
zonā tiktu izbūvēta kanalizācijas sistēma. Izstāsta atsevišķi par kopējo kanalizācijas tīklu
garumu, par kritērijiem pēc kuriem tika izvērtēts, kurās ielās tiks izbūvēts kanalizācijas tīkls. Būs
atsevišķas ielas, kurās tiks būvētas sūkņu stacijas.
E.Grāvītis projektā iekļaut Limbažu ielu, kurā arī varētu izbūvēt kanalizācijas sistēmu, jo pēc
prezentācijas redzams, ka iepriekš minētā iela projektā nav iekļauta.
G.Ozoliņš paskaidro, ka aprēķinā Limbažu iela nav iekļauta, jo nav ekonomiski izdevīga.
Aprēķinus sagatavoja Vides ministrija. Uzskaita zonas un ielas, kas iekļautas projektā. Norāda,
ka Draudzības iela, kas ir ļoti plaša, tajā ir daudz nekustamo īpašumu un deklarēto iedzīvotāju.
N.Līcis jautā vai projektā nav iekļautas Tallinas ielas „beigas”.
G.Ozoliņš atbild piekrītoši. Paskaidro, ka būtu vēlams izbūvēt ūdensvadu Zvejnieku un Mazā
Zvejnieku ielās. Par prioritārām ielām, kurās izbūvēt kanalizācijas tīklu uzskatāmas ielas, kurās
jau ir izbūvēts ūdensvads, piemēram, Draudzības iela. Prezentācijā parāda projekta kopējās
izmaksas.
A.Silavnieks skaidro, ka Akācijas ielā arī ir izbūvēts ūdensvads, bet nav kanalizācijas tīkla.
G.Ozoliņš norāda, ka šajā rajonā nav neviens privātīpašums.
A.Silavnieks norāda, ka ir 2 lieli uzņēmumi.
B.Veide paskaidro, ka iepriekšējā projekta ietvaros, kad tika būvēta kanalizācijas sistēma nebija
pietiekoši līdzekļu, lai arī Akācijas ielā to izbūvētu.
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Debatēs par Akācijas ielas kanalizācijas sistēmas izbūvi un esošo ūdensvadu iesaistās
A.Silavnieks, G.Ozoliņš.
B.Veida norāda, ka tiek veikta projektēšana 6 ielām, vai nebūs problēmsituāciju ar kanalizācijas
tīklu izbūvi.
E.Grāvītis atbild, ka projektētāji ir informēti par ūdenssaimniecības attīstību. Gala lēmumu būs
nepieciešams pieņemt pēc tam, kad projekts tiks apstiprināts priekšatlasē.
Pamatojoties uz 2016.gada 16. septembrī SIA „Saulkrastu komunālserviss” saņemto LR
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr.4.3-2/18-1e/6924 ar lūgumu
sniegt papildus informāciju par SAM 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” ietvaros plānoto
ūdenssaimniecības attīstības projektu un precizēt projekta izmaksu un ieguvumu analīzi, kā arī
iesniegt pašvaldības lēmumu par atbalstu potenciālajam projektam, norādot projekta plānotās
izmaksas, to finansēšanas avotus, tajā skaitā pašvaldības garantēto projektā paredzētā
līdzfinansējuma indikatīvo summu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 1. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne,
A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, L.Vaidere, M.Kišuro,
A.Silavnieks), „PRET’’- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” sagatavoto projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Saulkrastos, 2.kārta” izmaksu un ieguvumu analīzi (protokola
13.pielikums).
2. Sagatavot projekta pieteikumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos,
2.kārta”, nosakot projekta kopējās izmaksas 5649207,08 EUR apmērā, no kurām
attiecināmās izmaksas 4668766,18 EUR, bet neattiecināmās izmaksas 980440,90 EUR
apmērā (pievienotās vērtības nodokļa segšanai).
3. Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, 2.kārta” īstenošanai
piesaistīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu 3136976,00 EUR apmērā
specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”
ietvaros.
4. Nodrošināt Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējumu 1531790,18 EUR apmērā
projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, 2.kārta” īstenošanai,
lemjot par aizņēmuma ņemšanu Valsts Kasē 1531790,18 EUR apmērā, garantējot to ar
pašvaldības budžetu.
5. Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, 2. kārta” ieviešanai
neattiecināmās izmaksas 980440,90 EUR apmērā par pievienotās vērtības nodokli
nodrošina SIA „Saulkrastu komunālserviss”.
6. Pēc projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, 2. kārta”
apstiprināšanas lemt par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma daļas
ieguldīšanu SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālā.

Sēdi slēdz 15:54
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis
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Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla
nodaļas klientu
apkalpošanas speciāliste

Sanita Grigale

Protokols parakstīts 31.10.2016.
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