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.18/2016
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Saulkrastu novadā
Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00

2016.gada 28.decembrī

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Antra
Deniškāne, Guna Lāčauniece (no 1.- 17.jautājumam), Andris Dulpiņš, Andris Silavnieks, Līga
Vaidere, Mārtiņš Kišuro, Guntars Zonbergs, Selga Osīte, Jurģis Grabčiks
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis,
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila,
juriste Sabīna Podskočija, juriste Gita Lipinika, Finanšu daļas vadītājs – finansists Gatis Vīgants,
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte, Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja Solveiga Tiļuga, sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane.
Iestāžu vadītāji un darbinieki: Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece, Sociālā dienesta vadītāja
pienākumu izpildītāja Kristīne Mozga, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktore
Ieva Lazdauska.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Guntars Ozoliņš
Citi dalībnieki: Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvji
Nepiedalās deputāti:
Santa Ancāne (iemesls nav zināms)
Igors Žukovs (iemesls nav zināms)
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi. Lūdz papildināt darba kārtību ar vienu
jautājumu “Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā”. Deputātiem iebildumu nav.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko
personu datu aizsardzības likumu

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.11.2016. domes sēdes, 06.12.2016. un
14.12.2016. domes ārkārtas sēžu lēmumu izpildi
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Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par Saulkrastu novada autoceļu sarakstu
3. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas prasības”
apstiprināšanu
4. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/
7. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
8. Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
9. Par nekustamā īpašuma statusa maiņu
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
10. Par pakalpojuma maksas izmaiņām Engures novada domes pansionātā „Rauda”
2017.gadā
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
11. Par atteikumu slēgt līgumu
12. Par atteikumu slēgt līgumu ar SIA “Mīlestības Māja”
13. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
16. Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/
17. Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/
18. Par jaunas amata vietas izveidošanu Saulkrastu vidusskolā
Finanšu komitejas lēmumi
19. Par saistošo noteikumu “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā
Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem” izdošanu
20. Par saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra
saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” izdošanu
21. Par jaunas amata vietas izveidošanu Saulkrastu novada būvvaldē
22. Par finanšu līdzekļu paredzēšanu pakalpojumiem 2017.gada budžetā
23. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases
24. Par grozījumu veikšanu pašvaldības 2016.gada budžeta ieņēmumos un izdevumos
25. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada speciālā budžetā
26. Par budžeta grozījumiem
27. Par papildus līdzekļu piešķiršanu pabalsta izmaksai
28. Par papildus finansējumu piešķiršanu pabalsta izmaksai
29. Par pašvaldībai piederošo mežaudžu uzņemšanu bilancē
30. Par grozījumiem iekšējos noteikumos „Telpu nomas maksas cenrādis Saulkrastu novada
pašvaldības izglītības iestādēs”
31. Par līgumu noslēgšanu ar One Systems Īsland EHF
32. Par līguma slēgšanu ar Tiesu administrāciju par piekļuvi tiesvedības gaitas datiem portālā
http://manas.tiesas.lv
33. Par līguma noslēgšanu
34. Par iekšējo noteikumu „Grozījums Saulkrastu sociālā dienesta 2016.gada 30.novembra
iekšējos noteikumos Nr.IeN21/2016 „Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centra
„Saulespuķe” nolikums” apstiprināšanu
35. Par iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada pašvaldības Ilgtermiņa ieguldījumu
vērtēšanas komisijas nolikumā” apstiprināšanu
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36. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta iekšējos
noteikumos Nr.IeN 6/2016 “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Saulkrastu novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs””
apstiprināšanu
37. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles atzīšanu par nenotikušu
38. Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikuma apstiprināšanu un izsoles
komisijas apstiprināšanu
39. Par parāda sadalīšanu termiņos
40. 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
41. Par Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 2016.gada 1.decembra iesnieguma
izskatīšanu
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
42. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
43. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
44. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
45. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
46. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
47. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
48. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
49. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
50. Par adrešu precizēšanu
51. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SAM 4.2.2. projekta “Daudzfunkcionālas ēkas Raiņa
ielā 7, Saulkrastos, energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai un iepirkuma
procedūras rīkošanai
52. Par finansiālu atbalstu Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvai padomei
53. Par precizējumu Saulkrastu novada domes 14.12.2016. ārkārtas sēdes lēmumā
Nr.17/2016§1
54. Par Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN
24/2016 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju
par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” precizēšanu
55. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
§1
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.11.2016. domes sēdes, 06.12.2016. un
14.12.2016. domes ārkārtas sēžu lēmumu izpildi
Ziņo A.Arnis par 30.11.2016. domes sēdes, 06.12.2016. un 14.12.2016. domes ārkārtas sēžu
lēmumu izpildi.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi ir izpildīti. Sociālo jautājumu komitejas
lēmums “Par Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr. 15
“Grozījums Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15
„Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” izdošanu – ir saņemts pozitīvs atzinums no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM). Noteikumi tiks publicēti
2017.gada janvārī.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi izpildīti.
Finanšu komitejas lēmums “Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2015.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN 17/2015 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm”
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izdošanu” – ir saņemts pozitīvs atzinums no VARAM, 2017.gada janvārī noteikumi tiks
publicēti. Jautājums “Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Kārtība, kādā
Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns
saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības
iestādē” izdošanu – šīs dienas domes sēdes darba kārtībā ir iekļauts jautājums par saistošo
noteikumu precizēšanu. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma
samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas
Mūzikas un mākslas skolā”” izdošanu -saņemts pozitīvs atzinums no VARAM, noteikumi tiks
publicēti 2017.gada janvārī.
Lēmuma “Par iepirkuma organizēšanu malkas iegādei” izpilde ir procesā.
Domes ārkārtas sēžu lēmumi ir izpildīti.
Deputātiem jautājumu nav.
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai.
§2
Par Saulkrastu novada autoceļu sarakstu
ZIŅO N.Līcis
Izskatot sagatavoto Saulkrastu novada autoceļu sarakstu ar uzturēšanas klasēm ziemas
(no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) sezonai un,
pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu (14.12.2016.protokols
Nr.12/2016 §1), likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”
4.2.apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt „Saulkrastu novada autoceļu sarakstu ar uzturēšanas klasēm ziemas (no
1.novembra līdz 31.martam) un vasaras (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) sezonai”
(protokola 1.pielikumā).
2. Sabiedrisko attiecību speciālistei nodrošināt apstiprinātā Saulkrastu novada autoceļu
saraksta ar uzturēšanas klasēm ziemas (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras (no
1.aprīļa līdz 31.oktobrim) sezonai publicēšanu pašvaldības mājas lapā.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības izpilddirektoram.
4. Lēmums „Par Saulkrastu novada autoceļu sarakstu ar uzturēšanas klasēm ziemas (no
1.novembra līdz 31.martam) un vasaras (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) sezonai stājas
spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.
§3
Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas prasības”
apstiprināšanu
ZIŅO N.Līcis. Noteikumi tika skatīti 30.11.2016. domes sēde, vairākas lietas precizētas.
H.Bila lūdz veikt šādus precizējumus: noteikumu 18.punktā un 2.pielikuma 2.5. apakšpunktā
izlabot drukas kļūdas, 3.pielikuma virsrakstā svītrot vārdu “pašvaldību”, 4.pielikuma virsrakstu
izteikt šādā redakcijā: “Prasības ielu uzturēšanai vasarā”, 3. un 4.pielikuma vārdu “prioritātes”
aizvietot ar vārdu “kategorijas”. Deputātiem iebildumu nav.
A.Dulpiņš norāda uz kļūdu numerācijā noteikumu 3.pielikumā.
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N.Līcis uzdod jautājumu par bojājumu novēršanas termiņiem – vai 4.pielikuma vārdi “Asfalta
segumos bedres nedrīkst būt dziļākas par 25 mm. Atklātie trūkumi jānovērš” nozīmē jānovērš
nekavējoties?
G.Zonbergs paskaidro, ka ir masveida bedres un ir satiksmei bīstamās bedres, kurus jānovērš 5
diennakšu laikā.
E.Grāvītis – trūkumu novēršanas termiņi, ja bedres dziļākas par 25mm, tiek noteikti izejot no
kategorijas: līdz 15.jūnijam, līdz 1.jūlijam vai līdz 1.jūlijam un vēlāk izveidojušās bedres
jāaizpilda līdz 30.septembrim.
B.Veide par noteikumu 22.punktu, Veikt kontroli deleģēts veikt SIA ”Saulkrastu
komunālserviss”, kurš veic kontroli par 2.pielikuma 3.7, 3.8.punktos minētajiem darbiem?
E.Grāvītis paskaidro, ka kontrole par izceltos punktos minētajiem darbiem ir saskaņā ar
deleģēšanas līgumu, pārējie punkti attiecās uz Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļu.
J.Grabčiks par bojājumu novēršanas termiņiem. Debatēs piedalās: J.Grabčiks, G.Zonbergs,
E.Grāvītis, B.Veide, N.Līcis.
Izskatot iekšējo noteikumu “Saulkrastu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas prasības”
projektu un, pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu
(16.11.2016. protokols Nr.11/2016 §9) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Saulkrastu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas prasības”
(protokola 2.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
§4
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
ZIŅO N.Līcis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 02.12.2016. iesniegumu, kas
izskatīts 14.12.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 12,
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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Garpēteri’’ zemes vienības (kadastra apzīmējums
80330020263), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (protokola 3.pielikumā).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§5
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
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ZIŅO N.Līcis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 12.12.2016. iesniegumu, kas
izskatīts 14.12.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 12,
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes īpašumam Lapiņu iela 3, Banga, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
ar kadastra Nr. 80330030400 lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme, kods 0601”, uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme,
kods 0600”, platība 0,1694 ha.
2. Mainīt zemes īpašumam Lapiņu iela 6, Banga, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
ar kadastra Nr. 80330030061 lietošanas mērķi no “individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme, kods 0601”, uz “neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme,
kods 0600”, platība 0,1497 ha.
3. Lēmumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai.
§6
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
ar /vārds, uzvārds/
ZIŅO N.Līcis
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 07.12.2016. iesniegumu, kas izskatīts
14.12.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 9, pamatojoties
uz 01.02.2012. noslēgtā zemes nomas līguma 2.2. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem 2012.gada 1.februāra noslēgto zemes nomas līgumu
par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Krasta iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, kadastra apz.80130040183, daļas 855 kv.m platībā iznomāšanu sakņu dārza
uzturēšanai (vienošanās protokola 4.pielikumā).
2. Noteikt vienošanās noslēgšanas termiņu - viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi vienošanos,
lēmums zaudē spēku.
§7
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
ZIŅO N.Līcis
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 02.12.2016. iesniegumu, kas izskatīts
14.12.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 12, pamatojoties
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uz 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 9. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt nosaukumu Saulkrastu pašvaldības ceļam no ,,ceļš Cepļi – Inčupes st.’’,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330040530 (īpašuma sastāvā
zemes vienības ar kadastra apz.80330040530, 80330040531, 80330040736), uz
,,Cepļu ceļš’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
2. Lēmumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai.
§8
Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
ZIŅO N.Līcis
E.Grāvītis informē, ka jautājums tika skatīts divās Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas sēdēs, pēc pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas pieprasījuma, atsaukušies
šajā dzīvoklī deklarētas personas, kuri neiebilst par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/.
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 12.10.2016. iesniegumu, kas
izskatīts 14.12.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 12/2016,
un izskatot /vārds, uzvārds/ 14.12.2016. iesniegumu, /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas
adrese/ 14.12.2016. iesniegumu un /vārds, uzvārds/ pilnvarotās personas /vārds, uzvārds,
deklarētās dzīvesvietas adrese/ 14.12.2016. iesniegumu,
pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, un likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro
daļu, 6.panta pirmo daļu un 14.panta ceturto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar /vārds, uzvārds, personas kods/ uz 1 (vienu) gadu īres līgumu par dzīvokļa
īpašumu Nr.6 ar kopējo platību 47,27 m2 ar tam piederošajām 4727/23257 kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8013 001 0344)
un palīgēkas, kas atrodas Krasta ielā 15, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (protokola
5.pielikumā Dzīvokļa īres līgums).
2. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§9
Par nekustamā īpašuma statusa maiņu
ZIŅO N.Līcis
Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas
priekšsēdētāja A.Gavara 12.12.2016. iesniegumu, kas izskatīts 14.12.2016. Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 12/2016§7, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.jūlija
saistošo noteikumu Nr.SN17/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vidi
degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm” 9. un 10.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Nekustamā īpašuma Zītaru ielā 11, Saulkrastos, sastāvā esošai viena dzīvokļa ēkai ar
kadastra apzīmējumu 8013 005 0158 001 noņemt vidi degradējošas ēkas statusu sākot ar
2017.gada 1.janvāri.
§10
Par pakalpojuma maksas izmaiņām
Engures novada domes pansionātā „Rauda” 2017.gadā
ZIŅO L.Vaidere
Izskatot Engures novada domes pansionāta „Rauda” 12.12.2016. saņemto iesniegumu
„Par pakalpojuma maksas izmaiņu 2017.gadā”, kas izskatīts 14.12.2016. Sociālo jautājumu
komitejas sēdē, protokols Nr.6§1, un pamatojoties uz 15.11.2016. Engures novada domes
lēmumu Nr.12 p.4, kā arī uz 24.04.2015. noslēgto līgumu Nr.88 un 09.08.2016. noslēgto līgumu
Nr.102 ar Engures novada domes pansionātu „Rauda” par Saulkrastu novada iedzīvotāju
uzturēšanos iestādē,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Engures novada domes pansionāta „Rauda” noteikto samaksu EUR 510.00
(pieci simti desmit euro 00 centi) mēnesī, sākot ar 01.01.2017.
2. Saulkrastu sociālajam dienestam slēgt vienošanos par pakalpojuma maksas izmaiņām
2017.gadā.
§11
Par atteikumu slēgt līgumu
ZIŅO G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē saņemts Egijas Āboltiņas 2016.gada 6.decembra iesniegums ar
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma (aukles)
nodrošināšanu.
Saulkrastu novada dome konstatē, ka Egija Āboltiņa 2016.gada 9.decembrī reģistrēta kā
saimnieciskās darbības veicēja Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāja reģistrā ar
reģistrācijas kodu 13049312009.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”
bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedz fiziska persona, kas reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts
dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā kā pakalpojuma sniedzējs.
Saulkrastu novada dome konstatē, ka Egija Āboltiņa nav reģistrēta Izglītības kvalitātes
valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā.
Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.15 „Par
pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības programmas apguvei” 1.2.1apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības kompensēta
pirmsskolas vecuma uzraudzības pakalpojumu sniedzējam ir jābūt reģistrētam normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
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Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”,
Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības
kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības
programmas apguvei” 1.2.1apakšpunktu un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 14.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.12),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt Egijai Āboltiņai /personas kods/, slēgt līgumu par pirmsskolas vecuma bērnu
uzraudzības pakalpojuma (aukles) sniegšanu un pašvaldības kompensācijas izmaksu.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.
§12
Par atteikumu slēgt līgumu ar SIA “Mīlestības Māja”
ZIŅO G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē saņemts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja SIA
„MĪLESTĪBAS MĀJA” (turpmāk-Iestāde), reģistrācijas numurs 40203011263, juridiskā adrese
Ropažu iela 87-2, Rīga, LV-1006, 2016.gada 9.decembra iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu ar
Iestādi par pašvaldības līdzfinansētu pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniegšanu.
Iestāde reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojumu
sniedzēju reģistrā ar Nr.333100874, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas adrese: Gustava
Zemgala gatve 48, Rīga.
Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.15 „Par
pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības programmas apguvei” 1.2.punkts nosaka, ka pašvaldības kompensēta pirmsskolas
vecuma uzraudzības pakalpojumu sniedzējam uzraudzības pakalpojums ir jāsniedz Saulkrastu
novada administratīvajā teritorijā.
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.novembra saistošo noteikumu
Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību,
kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē
pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 1.2.punktu un 11.4.apakšpunktu, kurš nosaka, ka
Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas noraidīšanu, ja Iestādes
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja darbības vieta, kas norādīta Izglītības kvalitātes valsts
dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ir ārpus Saulkrastu novada
administratīvās teritorijas un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu komitejas 2016.gada 14.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.12),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt SIA „MĪLESTĪBAS MĀJA”, reģistrācijas numurs 40203011263, juridiskā
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adrese Ropažu iela 87-2, Rīga, LV-1006 slēgt līgumu par pirmsskolas vecuma bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniegšanu un pašvaldības kompensācijas izmaksu.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.
§13
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2016.gada 16.novembrī 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
14.decembra 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
14.decembra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.12/2016§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.decembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds, personas kods/ 249 euro (divi simti četrdesmit deviņi euro) mēnesī par to, ka
viņas meita /vārds, uzvārds, personas kods/ saņem SIA “Patnis un partneri”, reģistrācijas
numurs 50003976021, privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Patnis” pakalpojumu.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto
līgumu, lēmums zaudē spēku.
§14
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2016.gada 8.decembrī 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
14.decembra 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
14.decembra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.11/2016§6),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.decembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds, personas kods/ 228 euro (divi simti divdesmit astoņi euro) mēnesī par to, ka
viņa dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”,
reģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēdzis lēmuma 2.punktā minēto
līgumu, lēmums zaudē spēku.
§15
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2016.gada 9.decembrī 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
14.decembra sēdē, pārbaudot iesniedzēja atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja,
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības programmas apguvei” 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem, bet
atbilstoši saistošo noteikumu 2.punktā norādītajam, iesniedzējas dēls sasniegs 1,5 gadu vecumu
2017.gada 4.janvārī. Ievērojot iepriekš minēto, pašvaldības kompensācija var tikt piešķirta sākot
ar 2017.gada 4.janvāri.
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,
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Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada
14.decembra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.12/2016§7),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 4.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds, personas kods/ 228 euro (divi simti divdesmit astoņi euro) mēnesī par to, ka
viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”,
reģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto
līgumu, lēmums zaudē spēku.
§16
Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/
ZIŅO G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2016.gada 5.decembrī saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās
dzīvesvietas adrese/ (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas bērniem /vārds, uzvārds/ un /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
14.decembra 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” (turpmāk - Saistošie noteikumi) 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos
norādītajiem kritērijiem.
Saulkrastu novada domē saņemts sertificētas aukles Egijas Āboltiņas 2016.gada
6.decembra iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu
uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/. Saulkrastu novada
domes Saistošo noteikumu 1.2.1. apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības kompensēta pirmsskolas
vecuma uzraudzības pakalpojumu sniedzējam ir jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Saulkrastu novada dome konstatē, ka Egija Āboltiņa nav reģistrēta Izglītības
kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”,
Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības
kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības
programmas apguvei” 1.2.¹ apakšpunktu un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 14.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.12/2016§3),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
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NOLEMJ:
1. Atteikt piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/.
2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietu.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.
§17
Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/
ZIŅO G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2016.gada 12.decembrī 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
14.decembra 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” (turpmāk - Saistošie noteikumi) 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos
norādītajiem kritērijiem.
Saulkrastu novada domē saņemts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja SIA
„MĪLESTĪBAS MĀJA” (turpmāk-Iestāde), reģistrācijas numurs 40203011263, juridiskā adrese
Ropažu iela 87-2, Rīga, LV-1006, 2016.gada 9.decembra iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu
ar Iestādi par pašvaldības līdzfinansētu pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniegšanu. Saulkrastu novada domes Saistošo noteikumu 1.2.punkts nosaka, ka pašvaldības
kompensēta pirmsskolas vecuma uzraudzības pakalpojumu sniedzējam uzraudzības
pakalpojums ir jāsniedz Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. Iestāde reģistrēta
Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar
Nr.333100874, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas adrese: Gustava Zemgala gatve 48,
Rīga.
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.novembra saistošo noteikumu
Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību,
kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē
pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 1.2.punktu un 11.4.apakšpunktu, kurš nosaka, ka
Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas noraidīšanu, ja Iestādes
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja darbības vieta, kas norādīta Izglītības kvalitātes valsts
dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ir ārpus Saulkrastu novada
administratīvās teritorijas un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu komitejas 2016.gada 14.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.12/2016§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/.
2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietu.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.
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Plkst.15.41 deputāte G.Lāčauniece atstāj sēdes zāli
§18
Par jaunas amata vietas izveidošanu
Saulkrastu vidusskolā
ZIŅO G.Zonbergs
E.Grāvītis - nav pārliecības, ka darbinieks ir nepieciešams uz pilnu slodzi. Saulkrastu vidusskola
iesniedza bērnu sarakstu ar 1.-4. klases vecāku pieteikumiem uz pagarinātās dienas grupu,
kopējais bērnu skaits ir liels, bet nav skaidrs vai visiem šiem bērniem nepieciešama pagarinātās
dienas grupa līdz plkst.18:00.
A.Dulpiņš – nav iesniegts dienas režīms pagarinātās dienas grupām. Divas grupas Saulkrastu
vidusskolā jau ir. Zvejniekciema vidusskolā strādā divas grupas no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00.,
bet kopā ar vienu slodzi. Skolas pienākums nav nodrošināt bērnus ar pagarinātās dienas grupām,
tas ir pašvaldības uzdevums, bet saprotot kādas ir pašvaldības finansēšanas iespējas, skolas
cenšas caur skolas budžetiem pagarinātās dienas grupas uzturēt.
J.Grabčiks ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu.
E.Grāvītis paskaidro, ka jautājums ir saistīts ar nākama gada budžetu. Pedagogu skaits, kuri ir
nodarbināti pie pagarinātās dienas grupām, abās skolās ir vienāds, bet Saulkrastu vidusskolā ir
lielāks bērnu skaits, līdz ar to vecāku vēlme pēc papildus grupām.
E.Grāvītis ierosina skatīt jautājumu kontekstā ar 2017.gada budžetu, pieprasīt informāciju no
Saulkrastu vidusskolas – pagarinātās dienas grupu dienas darba režīmu.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores Veltas Kalnakārkles 07.12.2016.iesniegumu
par jaunas amata vietas “Pagarinātās dienas grupas skolotājs” izveidošanu Saulkrastu vidusskolā,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izskatīt jautājumu par amata vietas “Pagarinātās dienas grupas skolotājs” izveidošanu
Saulkrastu vidusskolā Apvienotajā komitejas sēdē 2017.gada 18.janvārī.
2. Saulkrastu vidusskolas direktorei V.Kalnakārklei iesniegt pagarinātās dienas grupu
dienas darba režīmu.
§19
Par saistošo noteikumu “Par braukšanas maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema
vidusskolas audzēkņiem” izdošanu
ZIŅO E.Grāvītis. Sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs AS”CATA” no 2017.gada
1.janvāra piedāvā izmantot elektroniskās abonementa biļetes. Noteikumi pēc 14.12.2016.
Finanšu komitejas sēdes tika precizēti.
H.Bila lūdz precizēt 4.2.punktu, vārdus “elektronisko abonementa biļeti” izteikt daudzskaitlī “elektroniskās abonementa biļetes”.
J.Grabčiks uzdod jautājumu par pagarinātu mācību gadu, vai biļetes būs derīgas?
E.Grāvītis paskaidro, ka noteikumu 5.1. punkts neizslēdz, ka mācību gads var tikt pagarināts.
L.Vaidere jautā par biļetes nozaudēšanu. A.Silavnieks paskaidro, ka par biļetes nozaudēšanu
jāmaksā 4 euro.
Izskatot saistošo noteikumu “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā
transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem” projektu un,
pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.12.2016. atzinumu (protokols Nr.12/2016, §10) un likuma
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„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema
vidusskolas audzēkņiem” (protokola 6.pielikumā).
2. Izdotos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.
§20
Par saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra
saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” izdošanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2013.gada
25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā””
projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.12.2016. atzinumu (protokols Nr.12/2016,
§11) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījums Saulkrastu novada
domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību
Saulkrastu novadā”” (protokola 7.pielikumā).
2. Izdotos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.
§21
Par jaunas amata vietas izveidošanu
Saulkrastu novada būvvaldē
ZIŅO E.Grāvītis
N.Līcis – Stiprinot amata aprakstu, precizēt nianses – pilsētas mākslinieka pienākumus. Jāsaprot
galvenos virzienus – vai darbinieks vairāk specializējas komunikāciju skaņošanā vai skaņo vides
objektus un reklāmas.
Debates par amata apraksta stiprināšanu. Debatēs piedalās E.Grāvītis, N.Līcis, J.Grabčiks,
A.Arnis.
E.Grāvītis informē, ka šobrīd būvvaldē strādā divi cilvēki, veidojas interešu konflikts, jo aizejot
būvvaldes vadītajai atvaļinājumā, projektus skaņo būvinspektors, kurš arī pieņem būvi
ekspluatācijā.
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Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada būvvaldes vadītājas Līgas
Pilsētnieces 12.12.2016.iesniegums par jaunas amata vietas “Arhitekts” izveidošanu Saulkrastu
novada būvvaldē.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Saulkrastu novada būvvaldes darbu, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, MK 30.11.2010.noteikumiem Nr.1075
“Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, MK 29.01.2013. noteikumu Nr.66 “Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas
kārtību” 26., 27. un 28.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot Saulkrastu novada būvvaldē amata vietu “Arhitekts”.
Amatu saime,
apakšsaime

Amata
līmenis

Amata
nosaukums

Profesijas
kods

Algu
grupa

Mēnešalgas
maksimālais
apmērs

Amatu
skaits

Mēnešalga
konkrētam
amatam
(euro)

51. Teritorijas
plānošana

III
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2161 01

10

1287

1

1050

2. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.februārī.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi- Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja L.Pilsētniece.
§22
Par finanšu līdzekļu paredzēšanu
pakalpojumiem 2017.gada budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 08.12.2016.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.12.2016. sēdē
(protokols Nr.12/2016§17), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Paredzēt finansējumu 2017.gada Saulkrastu novada Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas budžetā (Struktūrvienība 019, izmaksu mērķis M311) 12
000,00 euro (t.sk. PVN) apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2249 (Pārējie
pakalpojumi), lai atmaksātu pārvietojamo sanitāro mezglu uzstādīšanu un apkalpošanu
laika periodā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. Paredzēt finansējumu 2017.gada Saulkrastu novada Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas budžetā (Struktūrvienība 019, izmaksu mērķis M311) 6 130,00
euro (t.sk. PVN) apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2233 (Izdevumi par transporta
pakalpojumiem), lai atmaksātu traktortehnikas pakalpojumus laika periodā no 2017.gada
1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.
3. Paredzēt finansējumu 2017.gada Saulkrastu novada Pašvaldības īpašumu
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apsaimniekošanas nodaļas budžetā (Struktūrvienība 019, izmaksu mērķis M311) 5 000,00
euro (t.sk. PVN) apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2352 (Saimniecības materiāli),
lai atmaksātu saimniecības materiālu iegādi laika periodā no 2017.gada 1.janvāra līdz
2017.gada 31.decembrim.
4. Paredzēt finansējumu 2017.gada Saulkrastu novada Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas budžetā (Struktūrvienība 019, izmaksu mērķis M311) 5 000,00
euro (t.sk. PVN) apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2249 (Pārējie pakalpojumi), lai
atmaksātu vasaras puķu un sīpolpuķu piegādi un iestādīšanu 2017.gadā.
5. Paredzēt finansējumu 2017.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā „Ielu
apgaismošana - elektroenerģija, ielu apgaismes remontdarbi, iekārtu iegāde,
rekonstrukcija” (Struktūrvienība 019, izmaksu mērķis M3131) 55 000,00 euro (t.sk.
PVN) apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2249 (Pārējie pakalpojumi), lai atmaksātu
ielu apgaismojuma līniju apkalpošanu un uzturēšanu.
6. Paredzēt finansējumu 2017.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā „ Ceļu
un ielu uzturēšana, apsaimniekošana un remonts” (Struktūrvienība 019, izmaksu mērķis
M3135) 3 800,00 euro (t.sk. PVN) apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 5213
(Transporta būves), lai atmaksātu A.Kalniņa ielas ietves un noejas no Ainažu ielas uz
Liepu namu tiltiņu būvprojektu iegādi.
§23
Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas
vadītāja – finansista G.Vīganta 2016.gada 12.decembra iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Finanšu komitejas 14.12.2016. sēdē (protokols Nr.12/2016§15), pamatojoties uz
Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
22.pantu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu ,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2017.gadā uz 5 gadiem 120 896,- euro apmērā, ar Valsts
kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2018.
projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu
novadā” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.
§24
Par grozījumu veikšanu pašvaldības 2016.gada
budžeta ieņēmumos un izdevumos
ZIŅO E.Grāvītis
G.Vīgants informē par nepieciešamajiem grozījumiem.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 09.12.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.12.2016. sēdē (protokols
Nr.12/2016§13), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
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.
§25
Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada pašvaldības
2016.gada speciālā budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 12.12.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.12.2016. sēdē (protokols
Nr.12/2016§16), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
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
“Ostas maksu izlietojums” (Struktūrvienība 0171) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. Ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2249 “Pārējie pakalpojumi”
par 35 000,00 euro;
1.2.palielināt Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta 2016.gada izdevumu
pozīcijas “Ostas maksu izlietojums” (Struktūrvienība 0171) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 3261 “Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību
komersantiem” par 35 000,00 euro, pamatojoties uz SIA “Saulkrastu
komunālserviss” veiktajiem darbiem.
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.
§26
Par budžeta grozījumiem
ZIŅO E.Grāvītis
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Izskatot Saulkrastu Tūrisma informācijas centra vadītājas G.Memmēnas 11.11.2016.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.12.2016. sēdē
(protokols Nr.12/2016§25), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
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) 2352 (Saimniecības materiāli)
par 206,00 EUR.
1.2. palielināt Saulkrastu tūrisma informācijas centra (Struktūrvienība 13) budžeta
izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1142 (Piemaksa par virsstundu darbu) par 97,00 EUR;
1.2.2. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 109,00 EUR.
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.
§27
Par papildus līdzekļu piešķiršanu pabalsta izmaksai
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 29.11.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.12.2016. sēdē (protokols
Nr.12/2016§23), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu vidusskolas
(Struktūrvienība 02) 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 minētos grozījumus.
§28
Par papildus finansējumu piešķiršanu pabalsta izmaksai
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 09.11.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.12.2016. sēdē (protokols
Nr.12/2016§22), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
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 minētos grozījumus.
§29
Par pašvaldībai piederošo mežaudžu uzņemšanu bilancē
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 05.12.2016. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes 14.12.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.12/2016,
pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Uzņemt Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē mežaudzes saskaņā ar
tabulā norādītajiem datiem:

Adrese
Ainažu iela 13B
Ainažu iela 17A
Ainažu iela 17B
Ainažu iela 17C
Ainažu iela 17D
Ainažu iela 19C
Ainažu iela 13C
Ainažu iela 13D
Raiņa iela 18
Vidrižu iela

Kadastra
Meža zemes
apz.
platība ha
80130020044
0,08
80130020042
5,89
80130020041
0,05
80130020039
0,08
80130020038
6,15
80130020036
1,41
80130020045
0,12
80130020046
1,89
80130020047
2,53
80130020040
0,17

Meža vērtība
EUR
103
8625
26
38
11797
2393
190
2485
1909
87

§30
Par grozījumiem iekšējos noteikumos „Telpu nomas maksas cenrādis Saulkrastu
novada pašvaldības izglītības iestādēs”
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē 2016.gada 21.novembrī saņemts Saulkrastu vidusskolas
direktores V.Kalnakārkles 2016.gada 21.novembra iesniegums, kurā V.Kalnakārkle informē, ka
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no privātpersonas saņemts iesniegums par Saulkrastu vidusskolas aktu zāles izmantošanu deju
grupas bērnu nodarbībām, kā arī lūdz lemt jautājumu par telpu izmantošanu bez maksas, turpmāk
– iesniegums.
Iesniegums kopā ar Juridiskās nodaļas juristes S.Podskočijas atzinumu izskatīts Finanšu
komitejas 2016.gada 14.decembra sēdē.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma (turpmāk – likums) 5.pantu, publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai
kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā. Likums reglamentē gadījumus, kad publiskas personas
mantu var nodot bezatlīdzības lietošanā, proti, sabiedriskā labuma organizācijai, privātpersonai
vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, publiskas personas
pakalpojumu sniegšanai, citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos.
Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē, noskaidrots,
ka iesniegumā minētā privātpersona Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kā saimnieciskās
darbības veicēja, savukārt saimnieciskā darbība veicama par atlīdzību. Ievērojot, ka konkrēto
gadījumu nevar attiecināt uz likumā noteiktajiem izņēmumiem, nav tiesiska pamata nodot telpas
bezatlīdzības lietošanā.
Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.marta sēdē apstiprināti iekšējie noteikumi „Telpu
nomas maksas cenrādis Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs”, kuri noteic nomas
maksu par līdzīgām telpām pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”. Līdz ar to identiska nomas
maksa būtu nosakāma Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu b)
apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 3.punktu un 4.2.2.apakšpunktu, Finanšu komitejas atzinumu (protokols
Nr.12, §24),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumos „Telpu nomas
maksas cenrādis Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs” (pielikumā).
§31
Par līgumu noslēgšanu ar One Systems Īsland EHF
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Informācijas sistēmu administratora Krista Lielmaņa
2016.gada 8.decembra iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 2016.gada
14.decembra Finanšu komitejas sēdē un, lai nodrošinātu pašvaldības iestādes „Saulkrastu novada
dome” lietvedības un elektronisko dokumentu vadības sistēmas darbību,
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas sēdes
atzinumu (protokols Nr.12), likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt un noslēgt līgumu ar One Systems Īsland EHF, reģistrācijas Nr. 5009023530, juridiska adrese Sidumuli 21, 108 Reikjavika, Īslande par Onesystems
21

programmatūras licences īri un līgumu par Onesystems uzturēšanas, apkopes un hostinga
pakalpojumu (līgumi protokola 9.pielikumā).
2. Pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru Andreju Arni parakstīt līgumus
ar One Systems Īsland EHF.
§32
Par līguma slēgšanu ar Tiesu administrāciju par piekļuvi
tiesvedības gaitas datiem portālā http://manas.tiesas.lv
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Juridiskās nodaļas juristes S.Podskočijas 05.12.2016 iesniegumu par līguma
slēgšanu ar Tiesu administrāciju par kārtību, kādā Saulkrastu novada dome un Tiesu
administrācija sadarbojas, lai ar interneta starpniecību paātrinātu dokumentu apriti ar tiesu
iestādēm lietās, kur Saulkrastu novada dome ir dalībnieks, un, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 5.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 12.panta pirmās
daļas 1.punktu, 61.panta pirmo un otro daļu un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
14.12.2016 atzinumu (protokols Nr.12/2016§1)
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt līgumu ar Tiesu administrāciju par piekļuvi tiesvedības gaitas datiem portālā
http://manas.tiesas.lv.
2. Noslēgt līgumu ar Tiesu administrāciju par piekļuvi tiesvedības gaitas datiem portālā
http://manas.tiesas.lv (līgums protokola 10.pielikumā).
§33
Par līguma noslēgšanu
ZIŅO E.Grāvītis.
H.Bila lūdz papildināt lēmumprojektu ar 3. punktu: “Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens
mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā,
lēmums zaudē spēku.”
E.Grāvītis - nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi pienākas personām, kuras ir deklarētas
Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā, bet viena persona šobrīd ir deklarēta Garkalnes
novadā.
H.Bila paskaidro, ka pēc līguma noslēgšanas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiks
piešķirts, ja iesniedzēja tiks deklarēta Saulkrastu administratīvajā teritorijā. Līguma parakstīšanas
brīdī iesniedzējai obligāti nav jābūt deklarētai Saulkrastos.
Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 10.novembrī ir saņēmusi /vārds,
uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ iesniegumu ar lūgumu atļaut ieguldīt līdzekļus būvprojekta
„Piebraucamā ceļa izbūve Bīriņu ielai /Nr/ un zemes gabalam /Nr./, Saulkrastos” izstrādē un
1.kārtas īstenošanā pašvaldības nekustamā īpašuma Alfrēda Kalniņa iela 23, Saulkrastos, ar
kadastra apzīmējumu 80130020261, daļai 732 kv.m. platībā un piemērot nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.
Iesniedzēja /vārds, uzvārds/ ir nekustamā īpašuma Bīriņu ielā /Nr./, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā, LV-2160, ar kadastra apzīmējumu 80130020219 īpašniece, savukārt /vārds,
uzvārds/ ir nekustamā īpašuma /Nr. /, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, ar kadastra
apzīmējumu 80130020221 īpašniece.
Pašvaldības nekustamo īpašumu Alfrēda Kalniņa iela 23, dabā aizņem mežs.
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Piekļuves nodrošināšana īpašumam Bīriņu ielā /Nr./ un nekustamajam īpašumam /Nr./ ir
iespējama pa piegulošo Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Alfrēda Kalniņa iela
23, Saulkrastos, ar kadastra apzīmējumu 80130020261, daļas 732 kv.m. platībā.
Dome konstatē, ka Saulkrastu novada attīstības programmā 2014. – 2020.gadam par
veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceļu izbūvē minētais piebraucamais ceļš nav iekļauts.
Pašvaldībai nav noteikta termiņa minētās teritorijas attīstībai, tā nav iekļauta prioritāro objektu
sarakstā, līdz ar to pašvaldība šobrīd neplāno attīstīt teritoriju un sakārtot infrastruktūru.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, Saulkrastu novada domes 2010.gada 31.marta saistošajiem noteikumiem
Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju
kategorijām Saulkrastu novadā”, saskaņā ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
2016.gada 14.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.12),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds, personas kods/ un /vārds, uzvārds, personas kods/ par
kārtību, kādā viņas veiks ieguldījumu Saulkrastu novada pašvaldības infrastruktūrā,
veicot būvprojekta „Piebraucamā ceļa izbūve Bīriņu ielai /Nr./ un zemes gabalam /Nr./,
Saulkrastos” izstrādi un piebraucamā ceļa 1.kārtas īstenošanu līdz cietajam segumam
pašvaldības nekustamā īpašuma Alfrēda Kalniņa iela 23, Saulkrastos, ar kadastra
apzīmējumu 80130020261, daļai 732 kv.m. platībā (līgums protokola 11.pielikumā).
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu lemt pēc /vārds, uzvārds/ un
/vārds, uzvārds/ ieguldījuma veikšanas publiskās infrastruktūras attīstībā.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§34
Par iekšējo noteikumu „Grozījums Saulkrastu sociālā dienesta 2016.gada 30.novembra
iekšējos noteikumos Nr.IeN21/2016 „Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centra
„Saulespuķe” nolikums” apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot iekšējo noteikumu „Grozījums Saulkrastu sociālā dienesta 2016.gada
30.novembra iekšējos noteikumos Nr.IeN21/2016 „Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centra
„Saulespuķe” nolikums” projektu, pamatojoties uz Finanšu komitejas 2016.gada 14.decembra
atzinumu (protokols Nr.12/2016, §7) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus „Grozījums Saulkrastu sociālā dienesta 2016.gada
30.novembra iekšējos noteikumos Nr.IeN21/2016 „Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas
centra „Saulespuķe” nolikums” (protokola 12.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
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§35
Par iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada pašvaldības
Ilgtermiņa ieguldījumu vērtēšanas komisijas nolikumā”
apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada pašvaldības Ilgtermiņa
ieguldījumu vērtēšanas komisijas nolikumā” projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas
atzinumu (14.12.2016. protokols Nr.12/2016 §8) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījums Saulkrastu novada pašvaldības Ilgtermiņa
ieguldījumu vērtēšanas komisijas nolikumā” (protokola 13.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
§36
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta iekšējos
noteikumos Nr.IeN 6/2016 “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Saulkrastu novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs””
apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta
iekšējos noteikumos Nr.IeN 6/2016 “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Saulkrastu novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”” projektu un,
pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (14.12.2016. protokols Nr.12/2016 §9) un likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta
iekšējos noteikumos Nr.IeN 6/2016 “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu
(ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Saulkrastu novada pašvaldībā un tās budžeta
iestādēs”” (protokola 14.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
§37
Par pašvaldības nekustamā īpašuma
izsoles atzīšanu par nenotikušu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 25.11.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.12.2016. sēdē, protokols Nr. 12/2016,
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pamatojoties uz 25.11.2016. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu neapbūvētu
zemesgabalu Septītā iela 4, Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
izsoles noteikumu 43.1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.
panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu neapbūvētu zemesgabalu
Septītā iela 4 (kadastra apz. 80330031577), Otrā iela 38 (kadastra apz. 80330031428),
VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 2016.gada 25.novembra otro
izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam (25.11.2016. plkst. 9.00) nav reģistrēts
neviens izsoles dalībnieks.
§38
Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikuma
apstiprināšanu un izsoles komisijas apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis. Uz tiesībām zvejai ar zvejas rīku zivju tīklu ir pieteicies lielāks skaits, nekā ir
pieejams. Izsole tiek rīkota starp tiem pretendentiem, kuri ir pieteikušies līdz š.g. 1.decembrim.
N.Līcis uzdod jautājumu par sākumcenu.
E.Grāvītis paskaidro, ka sākumcenu nosaka MK noteikumi.
B.Veide par izsoles noteikumu 4.2. punkta vārdiem “Zvejas rīks tiek pārdots”.
E.Grāvītis ierosina precizēt 4.2. punktu, aizvietot vārdus “Zvejas rīks tiek pārdots” ar vārdiem
“Pašpatēriņa zvejas nomas tiesības tiek pārdotas”. Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot nekustamā īpašumu speciālista Arta Blankenberga 30.11.2016. iesniegumu par
zvejas nomas tiesību izsoles organizēšanu pašpatēriņa zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada
teritorijā, kas izskatīts 14.12.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr. 12/2016, pamatojoties
uz Zvejniecības likuma 11.panta sesto un septīto daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu
Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13., 17., 43., 45. un 48.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Nodot izsolei pašpatēriņa zvejas nomas tiesības zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada
teritorijā ar zvejas rīku zivju tīkls, izsoles veids – slēgta mutiska izsole ar augšupejošu
soli.
2. Apstiprināt pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoles noteikumus (protokola
15.pielikumā).
3. Izsoles rīkotājs - Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija
šādā sastāvā:
Andris Silavnieks – domes deputāts, izsoles komisijas priekšsēdētājs;
Artis Blankenbergs- nekustamo īpašumu speciālists;
Jolanta Rudzīte- galvenā grāmatvede;
Elmārs Brente- Valsts vides dienesta inspektors.
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§39
Par parāda sadalīšanu termiņos
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 23.11.2016. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes 2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.12/2016,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1511.
un 1512.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut /vārds, uzvārds, personas kods/ līdz 28.10.2017. nomaksāt 2016.gada 7.novembra
Valkas rajona tiesas spriedumā piedzīto parādu par īri, komunāliem maksājumiem,
nekustamā īpašuma nodokli un tiesas izdevumiem, 245,92 euro apmērā (Lieta
Nr.C38025216, Lietas arhīva Nr.C-0252-16), saskaņā ar nomaksas grafiku:
Datums
28.01.2017.

28.02.2017.
28.03.2017.
28.04.2017.
28.05.2017.
28.06.2017.
28.07.2017.
28.08.2017.
28.09.2017.
28.10.2017.
Kopā

Parāds un tiesas
izdevumi (euro)
25,00
(t.sk.1,30
EUR nek.īpaš.
nodokļa parāds)
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
20,92
245,92

2. Par parāda un tiesas izdevumu nomaksas grafiku ar /vārds, uzvārds/ noslēgt rakstisku
vienošanos.
3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§40
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 par nepieciešamajiem grozījumiem. Apkopoti novembra un decembra domes
sēdēs pieņemtie budžeta grozījumi, t.sk. šīs dienas grozījumi. Speciālā budžeta grozījumi saistīti
ar siltumtrases izbūvi.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta
12.12.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.10.2016.
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sēdē (protokols Nr.12/2016§14), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 45. un 46.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
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” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
§41
Par Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 2016.gada
1.decembra iesnieguma izskatīšanu
ZIŅO E.Grāvītis
2016.gada 2.decembrī Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) ir saņemts
Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles iesniegums (reģistrēts ar reģ.
Nr.9.1/1220160049) Par 03.11.2016.g. Rīk. Nr.4.1/1120160089/R375 apstrīdēšanu (turpmāk –
Iesniegums), kurā iesniedzēja norāda, ka 2016.gada 3.novembra Domes priekšsēdētāja
rīkojums Nr.4.1/1120160089/R375 “Par disciplinārsoda piemērošanu V.Kalnakārklei”
(turpmāk – Rīkojums) ir nepamatots un atceļams, jo viņa nav pārkāpusi ne darba kārtības
noteikumus, ne sava darba līguma nosacījumus, ne 27.06.2011 Saulkrastu novada pašvaldības
noteikumu Nr.9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki
izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” 6.punktu.
Saulkrastu vidusskolas direktore V.Kalnakārkle Iesniegumā norāda:
1) lēmums par brīvpusdienu piešķiršanu 10.-12.klašu izglītojamajiem no valsts budžeta
atlikuma tika pieņemts skolas administrācijai izvērtējot resursu lietderību un samērību;
2) 10.-12.klašu izglītojamie skolā atrodas no plkst.8.00 – līdz 17.00 un pusdienas ir vienīgā
ēdienreize, kad viņi pie savas lielās slodzes, paēd siltas pusdienas, kuras viņi ēd ar
labpatiku, tādā veidā nodokļu maksātāju nauda tiek izmantota lietderīgi, nevis
pagatavotais ēdiens izmests atkritumos. 6.-9.klašu izglītojamie, kuriem pēc likuma
pienākas brīvpusdienas, pret ēdienu izturas nevērīgi, ēd nelabprāt un valsts budžeta
līdzekļi tiek izlietoti nelietderīgi. 6.-9. klašu izglītojamiem stundas skolā dažkārt
beidzas jau ap plkst.13.30, viņu darba diena ir īsāka nekā vidusskolēniem, viņi ātrāk
nokļūst mājās;
3) izdotais rīkojums 01.09.2016.g. Rīkojums Nr.152 par to daļu, kas attiecas uz 10.12.klašu izglītojamajiem ir atcelts ar 12.10.2016.g. rīkojumu Nr.189;
4) uzskata, ka MK 28.12.2010.g. noteikumu “Kārtība, kādā aprēķina un izlieto valsts
budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldības pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”
prasības ir uzlabojusi, jo lietderīgi, samērīgi un racionāli tika izmantoti valsts budžeta
atlikuma līdzekļi, piešķirot brīvpusdienas tiem izglītojamajiem, kuri ēd un kuriem tās ir
visvairāk nepieciešamas.
Izvērtējot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles Iesniegumā izklāstīto
viedokli, kā arī uzklausot V.Kalnakārkli Finanšu komitejas 2016.gada 14.decembra sēdē, Dome
konstatēja, ka:
1)
Saskaņā ar Izglītības likuma 30.panta pirmo daļu, izglītības iestādes vadītājs
atbild par izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem, par šā likuma un citu izglītības
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iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par intelektuālo, finanšu
un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu. Starp Domi un V.Kalnakārkli noslēgtā
15.08.1994 darba līguma Nr.37 2.2.punkts nosaka darbinieka darba vispārīgu raksturojumu:
mācību un audzināšanas darba nodrošināšana Saulkrastu vidusskolā atbilstoši Izglītības
likumam un citiem izglītības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem saskaņā ar amata
aprakstu, kas ir darba līguma neatņemama sastāvdaļa. 2010.gada 30.decembra Saulkrastu
vidusskolas vadītāja amata apraksta 4.1.punktā noteikts Saulkrastu vidusskolas vadītāja amata
pienākums plānot, vadīt un atbildēt par Saulkrastu vidusskolas darbu. Līdz ar to no normatīvā
regulējuma izriet, ka tieši vidusskolas direktorei hierarhiski ir pakļauta skolas administrācija,
un tieši skolas direktorei jāatbild par saviem pieņemtajiem lēmumiem un to sekām.
Saskaņā ar amata apraksta 4.17.punktu skolas vadītāja pienākums ir nodrošināt domes
iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu prasību ievērošanu Saulkrastu vidusskolas darbā.
Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūnija iekšējo noteikumu Nr.9 “Kārtība, kādā
Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un
finanšu resursus” (turpmāk – Iekšējie noteikumi) 6.punkts nosaka, ka jebkura pašvaldības
darbinieka rīcībai ar finanšu resursiem jābūt likumīgai, lietderīgai un samērīgai. Iekšējie
noteikumi regulē darba kārtību Saulkrastu novada pašvaldības iestādēs, tai skaitā Saulkrastu
vidusskolā.
Domei Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles Iesniegumā un Finanšu
komitejas 2016.gada 14.decembra sēdē paustais viedoklis ir saprotams, un nav šaubu, ka budžeta
finanšu līdzekļi ir jāizmanto lietderīgi, taču no minētā normatīvā akta regulējuma nepārprotami
izriet, ka darbinieka rīcībai pirmkārt ir jābūt likumīgai.
2) Domes priekšsēdētājs izdevis rīkojumu Nr.4.1/1120160089/R375 “Par disciplinārsoda
piemērošanu V.Kalnakārklei” un piemērojis mazāko no Darba likumā paredzētās disciplināras
sodīšanas veidiem – piezīmi. Darba likumā netiek identificēta atšķirība starp piezīmi un
rājienu, tomēr parasti rājiens tiek uzskatīts par smagāku disciplināratbildības veidu
salīdzinājumā ar piezīmi. Darba devējs ir tiesīgs pēc savas izvēles izteikt darbiniekam
piezīmi vai rājienu. (ZAB “BDO Zelmenis & Liberte, Darba likums ar komentāriem,
Izdevējs: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 179.lpp.) Dome ņem vērā Saulkrastu
vidusskolas direktores V.Kalnakārkles rīcību, atceļot rīkojumu Nr.152 par brīvpusdienu
piešķiršanu” daļā, kas attiecas uz Saulkrastu vidusskolas 22 (divdesmit diviem) 10.-12.klašu
izglītojamajiem.
Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina,
piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes
skolēnu ēdināšanai” (turpmāk – MK noteikumi) 1.1.punkts nosaka – Noteikumi nosaka kārtību,
kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām (turpmāk –
valsts budžeta līdzekļi) to vispārējās izglītības iestāžu skolēnu (turpmāk – izglītojamais)
ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas [..].
Dome ir saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 25.oktobra vēstuli Nr.0114e/4401 Par skolēnu ēdināšanu, ar kuru ministrija skaidro, ka likumdevēja mērķis ir bijis
piešķirt finanšu līdzekļus tikai tiem izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu;
izglītības iestādes direktoram ir tiesības 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamo ēdināšanai
neizmantotos valsts budžeta līdzekļus izlietot tikai 5.-9.klases izglītojamo ēdināšanai.
Saulkrastu vidusskolas direktore V.Kalnakārkle MK noteikumus attiecinājusi uz vidusskolas
izglītojamajiem bērniem.
Lai arī Domei Iesnieguma iesniedzējas viedoklis ir saprotams, tomēr secināms, ka
Saulkrastu vidusskolas direktore V.Kalnakārkle nav rīkojusies tiesiski, jo ir pārkāpusi minētos
MK noteikumus.
3) Apsverot lēmuma izdošanas lietderību, Dome uzskata, ka tas ir nepieciešams, lai
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darbinieka rīcība turpmāk atbilstu noteiktajai darba kārtībai, un būtu atbilstoša normatīvo aktu
prasībām, kā arī atturētu citus Saulkrastu novada pašvaldības darbiniekus no tādu noteikumu
pārkāpšanas, kas regulē darba kārtību iestādē. Disciplinārsoda mērķis ir audzināt un panākt, lai
darbinieks neizdarītu jaunus pārkāpumus ar smagākām sekām, lai neradītu zaudējumus darba
devējam un veicinātu darbinieka profesionālās darbības uzlabošanos, audzinātu uzņemties
atbildību par savu darbu. Lēmums ir atbilstošs sabiedrības interesēm, salīdzinot ar personas
tiesību aizskārumu, jo pārkāpums tiešā veidā saistīts ar valsts budžeta līdzekļu izlietošanu,
neievērojot MK noteikumus par to izlietošanas kārtību.
Dome ņem vērā
Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles Iesniegumā
uzskaitītos paskaidrojumus par augstāk minēto pārkāpumu noteiktajā darba kārtībā un Finanšu
komitejas sēdē (protokols Nr.12/2016§21) izklāstīto viedokli kopsakarībā ar Rīkojumā
norādīto tiesisko pamatojumu, darba tiesisko attiecību normatīvo regulējumu, un atzīst, ka
03.11.2016 Domes priekšsēdētāja E.Grāvīša rīkojums Nr.4.1/1120160089/R375 “Par
disciplinārsoda piemērošanu V.Kalnakārklei” ir pamatots un atbilstošs Saulkrastu vidusskolas
direktores V.Kalnakārkles nodarītā pārkāpuma raksturam un faktiskajiem apstākļiem.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2009.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 “Saulkrastu
novada pašvaldības nolikums” 116.punktu, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo
daļu, 66.panta pirmo daļu, 81.panta pirmo un ceturto daļu, Darba likuma 2.panta pirmo daļu,
Darba likuma 90. un 94.panta pirmo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atstāt 2016.gada 3.novembra Domes priekšsēdētāja E.Grāvīša rīkojumu
Nr.4.1/1120160089/R375 “Par disciplinārsoda piemērošanu V.Kalnakārklei”
negrozītu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV –
1007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§42
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 23.11.2016. iesniegumu,
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām
Saulkrastu novadā” 2.2. un 7. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds,
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu Bīriņu iela /Nr./, Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.11.2016.
līdz 25.07.2018.
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§43
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 29.11.2016. iesniegumu,
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām
Saulkrastu novadā” 2.2. un 7. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds,
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu Desmitā iela /Nr./, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika
periodā no 27.04.2016. līdz 02.03.2018.
§44
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 19.11.2016. iesniegumu,
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām
Saulkrastu novadā” 2.3. un 7. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds, uzvārds,
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu Noliktavas ielā /Nr./, Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no
01.01.2017. līdz 22.05.2023.
§45
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 09.12.2016. iesniegumu,
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām
Saulkrastu novadā” 2.2. un 7. apakšpunktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds,
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu Pīlādžu iela /Nr./, Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 05.08.2016.
līdz 07.06.2018.
§46
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 08.12.2016. iesniegumu,
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām
Saulkrastu novadā” 2.1. un 7. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds, uzvārds,
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu Inčupītes iela /Nr./, Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017.
līdz 15.02.2025.
§47
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 01.12.2016. iesniegumu,
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām
Saulkrastu novadā” 2.2. un 7. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds,
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu Trešā iela /Nr./, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika
periodā no 01.01.2017. līdz 29.07.2018.
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§48
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 19.12.2016. iesniegumu,
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām
Saulkrastu novadā” 2.2. un 7. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds,
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu Leona Paegles /Nr./, Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017.
līdz 04.04.2021.
§49
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 15.12.2016. iesniegumu,
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām
Saulkrastu novadā” 2.2. un 7. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds,
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu Atpūtas iela /Nr./, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika
periodā no 01.01.2017. līdz 20.09.2021.
§50
Par adrešu precizēšanu
ZIŅO E.Grāvītis
A.Gavars informē, ka Valsts zemes dienests konstatēja dažādas neatbilstības. Tiks precizētas tās
adreses, kurus pašvaldība tiesīga precizēt, kas nav pretrunā ar citiem dokumentiem. Ir adrešu otrā
daļa, kurā var veikt precizējumus pēc teritoriju plānojuma grozījumu veikšanas.
Izskatot Valsts zemes dienesta 09.12.2016. sniegto informāciju par Valsts adrešu reģistra
informācijas sistēmā reģistrētām Saulkrastu novada adresēm (reģ.Nr.7.6/1220160184/IN3607),
pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 3.,
9.punktu, saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2014.gadam
apstiprinātajiem ciemiem un to robežām,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt adreses nekustamajiem īpašumiem Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā
(pielikumā).
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai, adrese: 11.novembra
krastmala 31, Rīga, LV- 1050.
§51
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SAM 4.2.2. projekta “Daudzfunkcionālas
ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos, energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai un
iepirkuma procedūras rīkošanai
ZIŅO E.Grāvītis.
N.Līcis par iepirkuma priekšmetu - vienots iepirkums projektēšanai un būvniecībai. Debatēs
piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis, A.Arnis, H.Bila.
N.Līcis lūdz precizēt lēmuma 2.punktu, aizvietojot vārdus “būvniecības procesa” ar vārdiem
“vienotā projektēšanas un būvniecības iepirkuma veikšanai”. Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Anitas Līces 2016. gada 13.
decembra iesniegumu par saņemto Centrālās finanšu līgumu aģentūras uzaicinājumu iesniegt
Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 4.2.2. “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” projekta “Daudzfunkcionālas ēkas
Raiņa ielā 7, Saulkrastos, energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegumu, par nepieciešamību tā
īstenošanai piešķirt finanšu līdzekļus un atļaut Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijai
organizēt iepirkuma procedūru par ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos tehniskā projekta izstrādi un
būvdarbiem,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2017. gadā uz 10 gadiem 250 000,00 euro apmērā, ar
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz
01.01.2018. projekta “Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos,
energoefektivitātes paaugstināšana” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar
pašvaldības budžetu.
2. Atļaut Iepirkumu komisijai rīkot procedūru vienotā projektēšanas un būvniecības
iepirkuma veikšanai projekta “Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos,
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.
§52
Par finansiālu atbalstu Saulkrastu uzņēmēju
konsultatīvai padomei
ZIŅO E.Grāvītis. Vēlamā summa – 1000 euro.
Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvās padomes (turpmāk – SUKP) pārstāvis Lauris Mukans
uzskata, ka domes finansiālais atbalsts veicinās savstarpēju Saulkrastu uzņēmēju komunikāciju.
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E.Grāvītis – 2015.gada SUKP pasākumam domes atbalsts bija 950 euro apmērā, bet cenā tika
iekļauta telpu noma, šoreiz SUKP pasākums notiek kultūras namā “Zvejniekciems” un atsevišķi
par telpu nomu nav jāmaksā.
SUKP padomes pārstāvis Andris Mušperts informē, ka pēc pagājušā gada pieredzes konstatēja,
ka izmaksas ir lielākas. Šogad attiecībā uz telpām situācija ir labāka, bet SUKP lielāku uzmanību
pievērš pasākuma scenārijam. Pagājušajā gadā daudzas lietas bija jāuzņemas pašiem.
A.Aparjode uzdod jautājumu, kāds ieguvums iedzīvotājiem no šī pasākuma?
A.Mušperts paskaidro, ka jebkurš iedzīvotājs ir aicināts kļūt par uzņēmēju - ieguvēji ir ne tikai
iedzīvotāji, bet arī novads.
S.Osīte uzdod jautājumu par SUKP atbalstītājiem, izņemot Saulkrastu novada domi.
A.Mušperts – Skatoties pasākuma tāmi, lielākie ieņēmumi ir no apmeklētājiem - SUKP
locekļiem. Izvēle rīkot konferenci kultūras namā “Zvejniekciems” ir lai pievērstu šai ēkai vērību
no novada pētnieciskā un kultūrvēsturiskā aspekta.
A.Dulpiņš ierosina atbalstīt SUKP pasākuma saturisko daļu, izņemt no tāmes sadaļu “taksis”,
atbalstīt 700 euro apmērā. Debatēs piedalās: J.Grabčiks, E.Grāvītis.
L.Mukans lūdz deputātiem atbalstīt SUKP pasākumu iepriekšēja gada līmenī. Informē, ka kopējā
tāme uz šo brīdi ir 5594 euro. Debatēs piedalās: E.Grāvītis un J.Grabčiks.
E.Grāvītis – no SUKP tiek prasīts konferences plāns un dalībnieku saraksts, dome var finansiāli
atbalstīt tikai konferences rīkošanu un neiedziļināties cik izmaksā SUKP pasākums kopā.
N.Līcis par novada tradīcijām dažādam mērķauditorijām rīkot dažādus pasākumus. Saulkrastos
kopumā dzīvo ļoti daudz uzņēmēji, bet ļoti maz sevi saista ar Saulkrastiem, strādā citur, ierodas
Saulkrastos tikai vakaros vai brīvdienās. Uzņēmēji savā starpā nav pazīstami, nav iesaistīti
pašvaldības darbā. Tā ir iespēja pašvaldībai uzrunāt uzņēmējus. Ir patīkami, ka pasākumam ir
izvēlēts kultūras nams “Zvejniekciema”, daudzi uzņēmēji nemaz nav bijuši kultūras namā – būs
iespēja iepazīties ar vēsturi, interjeru un t.t.
L.Mukans informē, ka viens no pasākuma mērķiem ir savstarpēja uzņēmēju komunikācija, kas
iespējams var radīt papildus darba vietas Saulkrastu iedzīvotājiem.
Debates par atbalsta apmēru. Debatēs piedalās J.Grabčiks, S.Silavnieks, E.Grāvītis.
J.Grabčiks ierosina atbalstīt 1000 euro apmērā, S.Silavnieks atbalsta A.Dulpiņa priekšlikumu
atbalstīt 700 euro apmērā. SUKP pārstāvis A.Mušperts lūdz deputātiem, turpinot tradīciju,
piešķirt finansējumu iepriekšējā gada līmenī.
E.Grāvītis par savlaicīgu plānošanu, par pieteikuma laicīgu iesniegšanu.
J.Grabčiks ierosina balsot par finansiālu atbalstu 950 euro apmērā.
Izskatot Saulkrastu Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja M.Mežuļa
15.12.2016. iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-7 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, M.Kišuro, B.Veide, A.Dulpiņš), „PRET”-nav, „ATTURAS”-5 (S.Osīte,
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks),
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvās padomes rīkotu konferenci, kas 2016.gada
21.janvārī tiks organizēta k/n “Zvejniekciems” 950,00 euro apmērā.
2. Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvai padomei desmit darba dienu laikā pēc domes lēmuma
pieņemšanas iesniegt Saulkrastu novada domei pasākuma plānu un piecu darba dienu
laikā pēc konferences rīkošanas iesniegt dalībnieku sarakstu.
3. Paredzēt Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžeta izdevumu pozīcijā
“Administrācija” (Struktūrvienība 0111, Izmaksu mērķis M113) 950,00 euro
ekonomiskās klasifikācijas kodā 2231 (Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un
semināru organizēšana).
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§53
Par precizējumu Saulkrastu novada domes 14.12.2016.
ārkārtas sēdes lēmumā Nr.17/2016§1
ZIŅO E.Grāvītis. Norāda uz drukas kļūdu lēmuma nosaukumā.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
Irinas Gavrilovas 20.12.2016. iesniegumu par Saulkrastu novada domes 14.12.2016. ārkārtas
sēdes lēmuma „Par Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja amata pienākumu izpildītāja iecelšanu”
precizēšanu sakarā ar drukas kļūdu 1.punktā, labojot mēnešalgas apmēru no “1158” uz “1148”,
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 27.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 2/2016
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt precizējumu Saulkrastu novada domes 2016.gada 14.decembra lēmuma 1.punktā,
nosakot mēnešalgu konkrētam amatam 1148 euro.
§54
Par Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016
“Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par
pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai
privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” precizēšanu
ZIŅO E.Grāvītis. Saistošo noteikumu precizējumi pamatojoties uz Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas atzinumu.
H.Bila informē, ka noteikumi tiks publicēti 2017.gada janvārī.
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes
iesniegumu par 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 “Kārtība, kādā
Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns
saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības
iestādē” precizēšanu, un pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk - ministrija) 2016.gada 16.decembra atzinumu Nr.18-6/9368, secināts:
1) Ministrijas iebildumu pirmais punkts, kurā norādīts, ka “svītrojams saistošo noteikumu 17.punkts,
vai saistošie noteikumi papildināmi ar regulējumu attiecībā uz pašvaldības, bērna likumiskā
pārstāvja un privātā pirmsskolas izglītības vai bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
savstarpējām saistībām un tiesisko attiecību noregulējumu pēc saistošo noteikumu 17.punktā
minētā termiņa beigām” ņemts vērā. Noteikumu 17.punkts precizēts, izsakot to šādā redakcijā:
“17. Kompensācijas apmēru nosaka uz termiņu līdz kārtējā gada 31.decembrim. Pēc šajā

punktā minētā termiņa Dome lemj par kompensācijas apmēru nākamajam periodam,
paziņojot par pieņemto lēmumu likumiskajam pārstāvim un pakalpojuma sniedzējam.”.
2) Ministrijas iebildumu otrais punkts ņemts vērā. Vārdi “likumiskajam pārstāvim” aizstāti ar
vārdiem “pakalpojumu sniedzējam”, tādejādi nosakot, ka gadījumā, ja ir piešķirta
kompensācija, bet pēc lēmuma pieņemšanas konstatēts, ka iesniegumā par kompensācijas
pieprasīšanu ir sniegtas nepatiesas ziņas, pakalpojuma sniedzējam ir pienākums viena
mēneša laikā atmaksāt saņemto kompensāciju pašvaldības budžetā pilnā apmērā.
3) Ministrijas iebildumu trešais punkts, kurā norādīts, ka “saistošo noteikumu 2.pielikumā
pievienotais līguma paraugs papildināms, paredzot vietu norādei par bērnu, par kuru tiek
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piešķirta pašvaldības kompensācija privātajam pakalpojuma sniedzējam” ir ņemts vērā,
precizēts līguma 1.1.punkts.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošos noteikumus Nr. SN
24/2016 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju
par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” (pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā
noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu un saistošos noteikumus 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt
informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
§55
Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Iepirkumu komisijas locekļa Igora Žukova 2016.gada 25.oktobra iesniegumu ar
lūgumu izslēgt viņu no Iepirkumu komisijas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Iepirkumu komisijas sastāva komisijas locekli Igoru Žukovu - Saulkrastu
novada domes deputātu.
2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

Sēdi slēdz 16.46
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla
nodaļas vecākā lietvede

Ervīns Grāvītis

Irina Gavrilova

Protokols parakstīts 02.01.2017.
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