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

DOMES SĒDES
PROTOKOLS NR.8/2016
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Saulkrastu novadā
Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:03

2016.gada 29.jūnijā

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga Vaidere, Aiva Aparjode, Bruno
Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Andris Silavnieks, Antra Deniškāne, Guntars
Zonbergs, Jurģis Grabčiks, Igors Žukovs.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis,
izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, finansists Gatis Vīgants, galvenā grāmatvede Jolanta
Rudzīte, Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu
vadītāja Anita Līce, Nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs, Lietvedības un
personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone, sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane,
Iestāžu vadītāji: Vidzemes Jūrmalas mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska,
Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle, bibliotēkas vadītāja Vizma Stūrmane.
Klausītāji: PII “Rūķītis” Vecāku padomes priekšsēdētāja Iveta Baltiņa, Saulkrastu vidusskolas
Vecāku padomes priekšsēdētāja Linda Ozoliņa-Karlsone, SIA “Baltijas Dizaina Aģentūra”
valdes loceklis Aivars Paiders.
Nepiedalās deputāti:
Santa Ancāne (iemesls nav zināms)
Selga Osīte (atvaļinājumā)
Mārtiņš Kišuro (izbraucis no Latvijas)
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi un aicina deputātus izslēgt no darba kārtības
jautājumu “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu”.
N.Līcis paskaidro, ka vieta jāapseko, lai pārbaudītu vai zemes ierīcības projekts nav pretrunā ar
plāniem, kādi detālplānojumā jārisina.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „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 25.05.2016. domes sēdes un 15.06.2016. domes
ārkārtas sēdes lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 27.04.2016.lēmumā ,,Par pašvaldībai
piekritīgas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu”
3. Par nomas līguma termiņa pagarinājumu ar PSIA “Saulkrastu slimnīca”
4. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu ar Saulkrastu pilsētas bibliotēku
5. Par nomnieka apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Baltijas
Dizaina Aģentūra”
6. Par grozījuma Saulkrastu novada domes 2006.gada 30.augusta nolikumā “Saulkrastu
novada domes Atļauju komisijas nolikums” apstiprināšanu
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
7. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” izdošanu
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
8. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Finanšu komitejas lēmumi
9. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2010.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju
kategorijām Saulkrastu novadā” izdošanu
10. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta
saistošajos noteikumos Nr. SN 5/2016 “Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu
pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo braukšanas maksas
(tarifu) noteikšanu”” izdošanu
11. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “Vidzemes zvejnieku biedrība”
12. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Vidzemes Tūrisma asociācija”
13. Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību “Ceļu
satiksmes drošības direkcija”
14. Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību “Ceļu
satiksmes drošības direkcija”
15. Par līguma noslēgšanu ar SIA “Pūces skola” par pašvaldības līdzfinansēta bērnu
uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
18. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma atstāšanu spēkā
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
21. Par precizējumu Saulkrastu novada domes 24.02.2016. lēmumā “Par amata vietas
izveidošanu”
22. Par suvenīru izgatavošanu un atsavināšanu
23. Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu
24. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss” kultūras nama
“Zvejniekciems” siltumapgādes pieslēguma izbūvei
25. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss” kanalizācijas pieslēguma
pārbūvei Bērzu alejā
26. Par debitora parāda norakstīšanu
27. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ielu tehnisko projektu izstrādei
28. Par papildus līdzekļu piešķiršanu tilta projekta izstrādei
29. Par grozījumiem budžeta struktūrvienības “Saulkrastu pilsētas bibliotēka” budžetā
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30. Par papildus finansējuma piešķiršanu budžeta struktūrvienības “Zvejniekciema
vidusskola” budžetā
31. Par budžeta struktūrvienības “Saulkrastu tūrisma informācijas centrs”” paredzēto līdzekļu
pārcelšanu budžeta struktūrvienības “Saulkrastu pašvaldības policija” budžetā
32. Par speciālā budžeta izdevumu palielināšanu
33. Par grozījumiem budžeta struktūrvienības “Pārējā ekonomiskā darbība” budžetā
34. Par grozījumiem pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetā
35. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos
36. Par papildus līdzekļu piešķiršanu budžeta struktūrvienības “Vidzemes jūrmalas Mūzikas
un mākslas skola” budžetā
37. Par papildus līdzekļu piešķiršanu budžeta struktūrvienības “Saulkrastu pilsētas
bibliotēka” budžetā
38. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos un izdevumos
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
39. Par /vārds, uzvārds/deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
40. Par /vārds, uzvārds/deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
41. Par /vārds, uzvārds/deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
42. Par atteikumu anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/deklarēto dzīvesvietu
43. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā
44. Par 10.klases noteikšanu 2016./2017.mācību gadā
§1
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 25.05.2016. domes sēdes un 15.06.2016.
domes ārkārtas sēdes lēmumu izpildi
Ziņo A.Arnis par 25.05.2016. domes sēdes un 15.06.2016. domes ārkārtas sēdes lēmumu izpildi.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmums par saistošo noteikumu “Grozījumi
Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā”” izdošanu, noteikumi nosūtīti Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, atzinums nav saņemts.
Finanšu komitejas jautājums par atbalstu Ekoskolu Jūras forumam Zvejniekciema vidusskolā ir
procesā, līgums ir parakstīts un nosūtīts, atpakaļ vēl nav saņemts.
Jautājums par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību “Ceļu
satiksmes drošības direkcija”, līgums ir nosūtīts, vēl nav saņemts.
25.05.2016. domes sēdes darba kārtības 34.jautājums par nekustamā īpašuma atsavināšanu un
pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu ir procesā, nauda nav saņemta, tuvākajā laikā tiks
pārskaitīta.
§2
Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 27.04.2016. lēmumā
,,Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu’’
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Valsts zemes dienesta 31.05.2016. iesniegumu un Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes I.Kamoliņas 03.06.2016. iesniegumu,
kas izskatīts 15.06.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 6,
par norādīto zemes platību nesakritību Kadastra informācijas sistēmā, kur pašvaldībai piekritīgā
zemes īpašuma ceļi d/s ,,Zeme’’ sastāvā ir ieskaitīts ceļš starp ciemiem Zeme un Liepaine,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
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NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada domes 27.04.2016.lēmumā Nr.5§9 ,,Par
pašvaldībai piekritīgas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu”
1.1. lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā: ,,Atļaut sadalīt Saulkrastu novada
pašvaldībai piekrītošu, zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību ceļi d/s ,,Zeme’’, ar
kadastra apzīmējumu 80330021700, desmit zemes vienībās, veidojot patstāvīgus
īpašumus, atbilstoši 1.pielikumam.”
1.2. lēmuma 2.punktu papildināt ar apakšpunktu 2.10., izsakot to šādā redakcijā: “2.10.
,,Ceļš Zeme –Liepaine”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 1,3 ha.”
§3
Par nomas līguma termiņa pagarinājumu
ar PSIA “Saulkrastu slimnīca”
ZIŅO E.Grāvītis
Šobrīd PSIA “Saulkrastu slimnīca” ir nomas līgums ar pašvaldību par visas slimnīcas telpu un
zemes nomu. Slimnīcai veidojas amortizācijas atskaitījumi, jo kapitālieguldījumi amortizācijai
jāveic nomas līguma termiņā. Lai mazinātu bilancē uzrādāmos zaudējumus, kas veidojas no
amortizācijas atskaitījumiem, jāpagarina nomas līguma termiņš.
Izskatot Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Saulkrastu slimnīca’’, Reģ. Nr.
LV 40003124779, juridiskā adrese Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu novads, valdes locekles
Santas Ancānes 17.05.2016. iesniegumu, kas izskatīts 15.06.2016. Tautsaimniecības, attīstības
un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 6, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515,,Noteikumi par publiskas personas
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem’’ 3.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt 2014.gada 2.jūnija Nomas līgumu par šādu nekustamo īpašumu Ainažu ielā 34,
Saulkrastos, kadastra apzīmējums 8013 002 0101, iznomāšanu Pašvaldības sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca”:
1.1. zemes vienība Ainažu ielā 34, Saulkrastos, kadastra apzīmējums 8013 002 0101, ar
kopējo platību 5 793 m2.;
1.2. ēkas Ainažu ielā 34, Saulkrastos, kadastra apzīmējums 8013 002 0101 001, kas
sastāv no slimnīcas, slimnīcas piebūves, ambulances un operāciju blokiem;
1.3. ēkas Ainažu ielā 34, Saulkrastos, kadastra apzīmējums 8013 002 0101 002, kas
sastāv no garāžas ar nojumi.
2. Noslēgt vienošanos par 2014.gada 2.jūnija Nomas līguma termiņa pagarinājumu līdz
2039.gada 28.jūnijam (vienošanās protokola 2.pielikumā).
§4
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu
ar Saulkrastu pilsētas bibliotēku
ZIŅO E.Grāvītis
A.Gavars informē, ka Raiņa ielā 7 atbrīvojas telpa, bibliotēkas vadītāja vēlas izmantot šo telpu
bibliotēkas vajadzībām. Līdz šim nebija sakārtots jautājums, par ēkas Raiņa ielā 7 otrā stāva
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telpu izmantošanu, jānoslēdz līgums ar bibliotēku par telpu nomu, lai Saulkrastu bibliotēka
varētu ieguldīt naudu kosmētiskajā remontā.
A.Dulpiņš par līguma 2.1. punktu, kas sedz maksu par telpu uzturēšanu? Debates par 2.1.
punktu. Debatēs piedalās A.Dulpiņš, E.Grāvītis, G.Zonbergs. A.Gavars paskaidro, ka pašvaldība
piestāda rēķinus bibliotēkai.
E.Grāvītis ierosina svītrot līguma 2.1.punkta vārdus “kā arī netiek noteikta maksa par Telpu
uzturēšanu: apkuri, elektroenerģiju, apgādi ar auksto ūdeni un kanalizāciju, atkritumu izvešanu
un koplietošanas telpu izmantošanu”. Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu.
J.Grabčiks lūdz paskaidrot, kāpēc jāslēdz nomas līgums, nevis telpas tiek nodotas valdījumā. Vai
turpmāk visiem nomas līgumiem ar pašvaldības iestādēm būs šāda forma?
A.Gavars paskaidro, ka tiek nodota telpu daļa, nevis visa ēka.
N.Līcis par Saulkrastu vidusskolas bibliotēku, kas atrodas Saulkrastu pilsētas bibliotēkas telpās.
Notiek debates par līguma papildināšanu. Debatēs piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis, J.Grabčiks,
B.Veide. E.Grāvītis ierosina atstāt līgumu esošajā redakcijā, bibliotēkai ar skolu jāvienojas par
telpu izmantošanu. Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu.
Izskatot Saulkrastu pilsētas bibliotēkas vadītājas Vizmas Stūrmanes 30.05.2016.
iesniegumu, kas izskatīts 15.06.2016 Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē,
protokols Nr.6§7, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.b) apakšpunktu, 77.panta otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt uz 10 (desmit) gadiem neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar Saulkrastu pilsētas
bibliotēku par telpām, kas atrodas Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā esošajā ēkā Raiņa
iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160, kadastra apzīmējums 80130020401009,
2.stāva telpas 383,7 m2 platībā (līgums protokola 3.pielikumā).
2. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§5
Par nomnieka apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu
ar SIA „Baltijas Dizaina Aģentūra”
ZIŅO E.Grāvītis
N.Līcis - atbilstoši lēmumam bija sagatavoti nomas noteikumi. Noteiktajā termiņā tika saņemti
divi pieteikumi slēgtās aploksnēs, kas tika atvērti un izskatīti 13.04.2016. Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdē. Tika prasīti un no pretendentiem saņemti šādi dokumenti:
pieteikuma veidlapa, cenu piedāvājums un īss apraksts. Piedāvāta cena ir augstāka SIA “Baltijas
Dizaina aģentūrai”. Vēlāk tika apšaubīts, vai abi piedāvājumi bija līdzvērtīgi. Tika konstatēts, ka
abu pretendentu pieteikumi un tam pievienotie dokumenti atbilst zemes īpašuma nomas
noteikumiem. N.Līcis pauž viedokli, ka jāpieņem lēmums par līguma noslēgšanu ar SIA
“Baltijas Dizaina Aģentūra”
A.Silavnieks uzskata, ka sakarā ar otrā pretendenta pamatotām pretenzijām, un ar to, ka veicot
konkursu Dome pieļāvusi vairākas kļūdas, pareizāk būtu rīkot atklātu konkursu. Lai izvairītos no
tālākas tiesvedības ar otru pretendentu, S.Silavnieks ierosina neslēgt šo līgumu.
J.Grabčiks pauž viedokli, ka nolikums un noteikumi bija publiski pieejami, nav iemesla
nepieņemt lēmumu. Ja bija fundamentālas kļūdas, visām pusēm bija ne tikai iespēja, bet arī
pienākums uz tām norādīt pirms pieteikumu iesniegšanas. J.Grabčiks uzskata- ja nebija
fundamentālas kļūdas, nav iemesla nepieņemt lēmumu par līguma slēgšanu.
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SIA “Baltijas Dizaina aģentūra” pārstāvis Aivars Paiders norāda, ka Domes juristi vērtējuši
pretenzijas, atzinumā tika norādīts, ka nav iebildumu slēgt līgumu ar SIA “Baltijas Dizaina
Aģentūra”.
E.Grāvītis norāda, ka mazāks risks pašvaldībai ir neslēdzot līgumu, vai vispār atceļot lēmumu
par zemes gabala nomu, nekā paļaujoties uz situāciju, kurā ir bijušas neprecizitātes. Pašvaldībai
primārais nav naudas summa, ko pašvaldība ieņems par zemes gabala nomu, daudz sliktāk
pašvaldībai būt iesaistītai tiesvedībā šī zemes gabala nomas dēļ.
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu “Par nomnieka apstiprināšanu
un zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Baltijas Dizaina Aģentūra””.
Saulkrastu novada dome 30.03.2016. sēdē pieņēma lēmumu, turpmāk – Lēmums, par
pašvaldības zemes īpašuma Raiņa iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80130020377, platība 0,1262 ha, daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām
vasaras kafejnīcas ierīkošanai, teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai. Lēmumā noteiktajā
laika periodā no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 12.aprīlim Saulkrastu novada domē iesniegti
2 (divi) pieteikumi uz zemes nomu, kas izskatīti Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas un Finanšu komitejas 13.04.2016. sēdēs, atkārtoti 15.06.2016.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē.
Ņemot vērā, ka Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.04.2016. sēdē un
atkārtoti 15.06.2016. sēdē tika konstatēts, ka abu pretendentu - SIA „Katrīnbādes placis” un SIA
„Baltijas Dizaina Aģentūra” pieteikumi un tam pievienotie dokumenti atbilst 30.03.2016. domes
sēdes lēmumam „Par zemes gabala nodošanu nomā” apstiprinātajiem zemes īpašuma nomas
noteikumiem, iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma veidlapai, Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejās tika sniegts atzinums- noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „Baltijas
Dizaina Aģentūra”, kura piedāvāja augstāku nomas cenu.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta 2.punkta nosacījumu, ka publiskas personas manta nododama lietošanā citai
personai par iespējami augstāko cenu un pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007.
noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. un 18.3. punktu,
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas un Finanšu komitejas
13.04.2016., 15.06.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-3 (N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere),
„PRET”-1 (A.Silavnieks), „ATTURAS”-8 (E.Grāvītis, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs),
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta trešo un ceturto daļu, lēmums nav pieņemts.
§6
Par grozījumu Saulkrastu novada domes
2006.gada 30.augusta nolikumā
“Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas nolikums” apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis. Lūdz precizēt lēmumprojekta nosaukumu, aizstājot vārdu “grozījuma” ar vārdu
“grozījumu”, lēmumprojektā un noteikumos veikt izmaiņas, aizstājot vārdu “grozījums” ar vārdu
“grozījumi”: lēmumprojekta 2.punktu izteikt šādā redakcijā:” Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc
to apstiprināšanas domes sēdē.”. Noteikumus papildināt ar 2.punktu: “2. Aizstāt
Nolikuma
12.punktā vārdu “trīs” ar vārdu “divi”. Deputātiem nav iebildumi.
Izskatot projektu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2006.gada 30.augusta nolikumā
“Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas nolikums”” un, pamatojoties uz Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas 15.06.2016. atzinumu (protokols Nr.6/2016, §4), 2015.gada 2.jūnija
Ministru kabineta noteikumu Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi)
98.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs) „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2006.gada
30.augusta nolikumā “Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas nolikums”” (protokola
4.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
§7
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā””
izdošanu
ZIŅO L.Vaidere
Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” projektu
un, pamatojoties uz Sociālo jautājumu komitejas atzinumu (15.06.2016. protokols Nr.4/2016 §1)
un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā””
(protokola 5.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.
§8 *
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO G.Zonbergs
*Lēmums nav parakstīts un nav stājies spēkā. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 48.panta
otrajā daļā noteikto, lēmuma projekts atkārtoti tiks izskatīts domes ārkārtas sēdē
§9
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2010.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju
kategorijām Saulkrastu novadā”” izdošanu
ZIŅO E.Grāvītis. Ja objektīvu apstākļu dēļ persona nav iesniegusi rakstveida iesniegumu par
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu līdz 1.martam, persona iesniedz motivētu rakstveida
iesniegumu nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķina veikšanai.
Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi 2010.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu
atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā”” projektu un, pamatojoties uz
Finanšu komitejas atzinumu (15.06.2016. protokols Nr.6/2016 §12) un likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi 2010.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
piemērošanu
atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā””
(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.
§10
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta
saistošajos noteikumos Nr.SN 5/2016 “Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu
pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo braukšanas
maksas (tarifu) noteikšanu” izdošanu
ZIŅO E.Grāvītis. Ir saņemti VARAM iebildumi, noteikumus nepieciešams grozīt, svītrojot
dublēšanos ar normatīviem aktiem.
Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2016.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.SN 5/2016 “Par licenču un licenču kartīšu
izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo braukšanas
maksas (tarifu) noteikšanu” projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu
(15.06.2016. protokols Nr.6/2016 §13) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,

NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2016.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.SN 5/2016 “Par licenču un licenču
kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo
braukšanas maksas (tarifu) noteikšanu” (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.
§11
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību
„Vidzemes zvejnieku biedrība”
ZIŅO E.Grāvītis
J.Grabčiks par līguma 2.2.punktu, vai Dome vērtē atskaites?
E.Grāvītis paskaidro, ja projekts ir apstiprināts un ir saņemts Zivju fonda finansējums, var
uzskatīt, ka biedrība no savas puses darbus izpildījusi. Saskaņā ar līgumu arī šogad biedrībai būs
jāiesniedz Domei atskaites.
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Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Anitas Līces 2016. gada 15.
jūnija iesniegumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “Vidzemes zvejnieku biedrība”,
reģ. Nr. 40008171197, par dotācijas 3000,00 euro apmērā no pašvaldības Speciālā budžeta
„Dabas resursu līdzekļi” piešķiršanu un izlietošanu zivju resursu aizsardzības un uzraudzības
pasākumu nodrošināšanai Saulkrastu novadā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 2016. gada 15.jūnija sēdē,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2016. gada 15. jūnija sēdes atzinumu (protokols
Nr.6)
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Vidzemes zvejnieku biedrība”, reģ. Nr.
40008171197, par dotācijas 3000,00 euro apmērā no pašvaldības Speciālā budžeta
„Dabas resursu līdzekļi” piešķiršanu un izlietošanu zivju resursu aizsardzības un
uzraudzības pasākumu nodrošināšanai Saulkrastu novadā (protokola 8.pielikumā).
2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja biedrība „Vidzemes zvejnieku biedrība” norādītajā termiņā nav noslēgusi
līgumu, lēmums zaudē spēku.
§12
Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību
"Vidzemes Tūrisma asociācija"
ZIŅO E.Grāvītis
H.Bila lūdz papildināt līguma 5.sadaļu ar vārdiem: “Par līguma izpildi atbildīgā persona ir
Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Solveiga Tiļuga.”.
Deputātiem nav iebildumu.
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu
vadītājas Anitas Līces 13.06.2016. iesniegumu par nepieciešamību Saulkrastu novada domei
noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Vidzemes Tūrisma asociācija” (reģ. Nr. 40008031761)
par projekta „CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable
Tourism Actions” īstenošanu, kas izskatīts 15.06.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas un Finanšu komitejas sēdēs, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 30.03.20l6.
lēmumu Nr. 62 un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Vidzemes Tūrisma asociācija” (reģ. Nr.
40008031761) par projekta „CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible,
Innovative and Sustainable Tourism Actions” īstenošanu (sadarbības līgums protokola
9.pielikumā).
2. Piešķirt priekšfinansējumu projekta īstenošanai 12 854,00 euro (divpadsmit tūkstoši
astoņi simti piecdesmit četri euro, 00 centi), piešķirto summu pārskaitot biedrībai
„Vidzemes Tūrisma asociācija” (reģ. Nr. 40008031761) šādā kārtībā: 2016. gadā - 3333,
33 euro apmērā, 2017. gadā - 3333, 33 euro apmērā, 2018. gadā - 3333, 33 euro apmērā,
2019. gadā - 2854,01 euro apmērā.
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§13
Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu
ar Valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
ZIŅO E.Grāvītis. Līgums jaunā redakcijā. Pašvaldība sadarbojas ar CSDD saistībā ar
administratīvajiem pārkāpumiem, kurus konstatē pašvaldības policija. Pašvaldība informē CSDD
par uzliktajiem sodiem, ir vienotā informācijas apstrādes sistēma. CSDD nodrošina, ka pārkāpēji
nevar veikt nekādas manipulācijas ar transportlīdzekli, kas veic šo pārkāpumu.
Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 2016.gada 2.jūnijā
iesniegto sadarbības līguma projektu par sadarbību informācijas apmaiņā, lai transportlīdzekļu
un to vadītāju valsts reģistrā ievadītu informāciju par pašvaldības pilnvarotās institūcijas, kas
kontrolē apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas
jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā,
noformētajiem protokoliem – paziņojumiem, kā arī par kārtību, kādā piemēroto naudas sodu
iekasē un ieskaita pašvaldības budžetā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
15.06.2016 sēdē (protokols Nr.6/2016§8) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta
pirmās daļas 5.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sadarbības līguma projektu ar Valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes
drošības direkcija” par sadarbību informācijas apmaiņā, lai transportlīdzekļu un to
vadītāju valsts reģistrā ievadītu informāciju par pašvaldības pilnvarotās institūcijas, kas
kontrolē apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā
dabas teritorijā, noformētajiem protokoliem – paziņojumiem, kā arī par kārtību, kādā
piemēroto naudas sodu iekasē un ieskaita pašvaldības budžetā.
2. Noslēgt ar Valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija” sadarbības līgumu
(protokola 10.pielikumā).
§14
Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu
ar Valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristes Sabīnas Podskočijas
2016.gada 10.jūnija iesniegumu par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS “Ceļu satiksmes
drošības direkcija”, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.06.2016 sēdē
(protokols Nr.6/2016§7) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas
5.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sadarbības līguma projektu ar Valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes
drošības direkcija” par sadarbību informācijas apmaiņā, lai transportlīdzekļu un to
vadītāju valsts reģistrā ievadītu informāciju par pašvaldības pilnvarotās institūcijas, kas
kontrolē apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu, noformētajiem protokoliem –
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lēmumiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par kārtību, kādā
piemēroto naudas sodu iekasē un ieskaita pašvaldības budžetā.
2. Noslēgt ar Valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija” sadarbības līgumu
(protokola 11.pielikumā).
§15
Par līguma noslēgšanu ar SIA „Pūces skola”
par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
ZIŅO E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Pūces skola”,
vienotais reģistrācijas numurs 40103489806, juridiskā adrese Palejas iela 16, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160, valdes locekles Ivetas Rozenbergas 2016.gada 6.jūnija iesniegums ar
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 15.jūnija sēdes
atzinumu (protokols Nr.6) un Finanšu komitejas 2016.gada 15.jūnija sēdes atzinumu (protokols
Nr.6),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Pūces skola”, vienotais reģistrācijas
numurs 40103489806, par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma
nodrošināšanu (protokola 12.pielikumā).
2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Pūces skola” norādītajā termiņā nav
noslēgusi līgumu, lēmums zaudē spēku.
§16
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 10.05.2016. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.06.2016. sēdē, protokols Nr.6, pamatojoties uz
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 18.2. punktu un Saulkrastu novada domes 28.10.2010. Saistošo noteikumu Nr.16 “Par
Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā
sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu” 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar /vārds, uzvārds, personas kods/ zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem
par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Krasta iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu
nov., kadastra apzīmējums 80130040183, daļas 500 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza
uzturēšanai (līgums protokola 13.pielikumā).
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2. Noteikt zemes nomas maksu - 15,00 euro (piecpadsmit euro 00 centi) un 3,15 euro (trīs
euro 15 centi) 21% PVN, kopā gadā 18,15 euro (astoņpadsmit euro 15 centi).
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē
spēku.
§17
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 10.05.2016. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.06.2016. sēdē, protokols Nr.6, pamatojoties uz
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 18.2. punktu un Saulkrastu novada domes 28.10.2010. Saistošo noteikumu Nr.16 “Par
Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā
sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu” 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar /vārds, uzvārds, personas kods/ zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem
par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma ,,Ķīšupes dārziņi’’, Saulkrasti,
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80130010383, daļas 460 m2 platībā iznomāšanu
sakņu dārza uzturēšanai (līgums protokola 14.pielikumā).
2. Noteikt zemes nomas maksu - 15,00 euro (piecpadsmit euro 00 centi) un 3,15 euro (trīs
euro 15 centi) 21% PVN, kopā gadā 18,15 euro (astoņpadsmit euro 15 centi).
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē
spēku.
§18
Par zvērināta revidenta apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas, galvenās grāmatvedes J.Rudzītes
2016.gada 14.jūnija iesniegumu par zvērināta revidenta Māra Bierņa apstiprināšanu Saulkrastu
novada pašvaldības 2016.gada konsolidētā finanšu pārskata Finanšu revīzijas veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 71.pantu, 2013.gada 15.oktobra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, 2016.gada 15.jūnija
Finanšu komitejas atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zvērinātu revidentu Māri Bierni, sertifikāta numurs 148, prakses vieta SIA
auditorfirma „Inspekcija AMJ”, reģ.Nr. 40003373598, Saulkrastu novada pašvaldības
2016.gada konsolidētā finanšu pārskata finanšu revīzijas veikšanai, revīzijas pārskatu
sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par saimnieciskā gada pārskatu.
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2. Pašvaldības izpilddirektoram A.Arnim noslēgt līgumu ar SIA auditorfirma „Inspekcija
AMJ”, reģ.Nr. 40003373598, par zvērināta revidenta pakalpojuma sniegšanu.
§19
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma atstāšanu spēkā
ZIŅO E.Grāvītis. Ir saņemts pilnvarotās personas iesniegums, kurā norādīts, ka mantinieks
nepiekrīt maksāšanas paziņojumā norādītajai summai par nekustamā īpašuma nodokli, jo
mantojumu pieņēmis tikai 2016.gada maijā.
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ pilnvarotās personas /vārds, uzvārds/
2016.gada 20.maija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta pirmo daļu, 2.panta trešās daļas 3.punktu, Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.100000028870 ierakstu, 6.panta trešo daļu, Civillikuma 701.pantu, Civillikuma 1034.pantu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, saskaņā ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2016.gada
15.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.6),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noraidīt /vārds, uzvārds/ lūgumu atcelt /vārds, uzvārds/ adresētu Saulkrastu novada
domes Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr.16-9980,
kā arī veikt pārrēķinu un nosūtīt jaunu maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma
nodokli 2016.gadam, sākot ar 2016.gada maiju (Administratīvais akts protokola
15.pielikumā).
§20
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 25.05.2016. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes 15.06.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.6/2016,
pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto
daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 03.07.2017. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 584.62
euro (pieci simti astoņdesmit četri euro un 62 centi) apmērā, ko sastāda pamatparāds
502.50 euro (pieci simti divi euro un 50 centi) un nokavējuma nauda 82.12 euro
(astoņdesmit divi euro un 12 centi), par nekustamo īpašumu /īpašuma adrese; kadastra
apzīmējums; vārds, uzvārds; personas kods, dzīvesvietas adrese/ saskaņā ar parāda
nomaksas grafiku:
Pamatparāds
Nokavējuma nauda
Datums
EUR
EUR
Kopā EUR
01.08.2016.
41.88
6.84
48.72
01.09.2016.
41.88
6.84
48.72
03.10.2016.
41.88
6.84
48.72
01.11.2016.
41.88
6.84
48.72
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01.12.2016.
41.88
6.84
48.72
02.01.2017.
41.88
6.84
48.72
01.02.2017.
41.88
6.84
48.72
01.03.2017.
41.88
6.84
48.72
03.04.2017.
41.88
6.84
48.72
02.05.2017.
41.88
6.84
48.72
01.06.2017.
41.88
6.84
48.72
03.07.2017.
41.82
6.88
48.70
KOPĀ:
502.5
82.12
584.62
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos, iestrādājot nosacījumu, ka
/vārds, uzvārds/ veic nekustamā īpašuma kārtējos maksājumus.
3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§21
Par precizējumu Saulkrastu novada domes 24.02.2016. lēmumā
“Par amata vietas izveidošanu”
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē 06.06.2016. saņemts Saulkrastu novada domes Lietvedības un
personāla nodaļas vecākās lietvedes I.Gavrilovas 02.06.2016. iesniegums ar lūgumu precizēt
neprecizitāti Saulkrastu novada domes 24.02.2016. lēmuma “Par amata vietas izveidošanu”
(protokola Nr. 2/2016§43) 1.punktā, labojot profesijas kodu no “2131 02” uz “2631 02”.
Iesniegums izskatīts un atbalstīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.06.2016. sēdē
(protokols Nr. 6/2016§29).
Ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumu Nr.461 “Noteikumi par
Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas
pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” 1.pielikuma
418.2.punktā noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt precizējumu Saulkrastu novada domes 24.02.2016. lēmumā “Par amata vietas
izveidošanu uz noteiktu laiku” (protokola Nr. 2/2016§43) 1.punktā, labojot profesijas
kodu no “2131 02” uz “2631 02”.
§22
Par suvenīru izgatavošanu un atsavināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
N.Līcis lūdz papildināt lēmumprojektu, paredzēt līdzekļus izdevumu un ieņēmumu daļā, vienādā
apjomā, 2500 euro apmērā. Deputātiem nav iebildumu.
Saulkrastu novada domē 2016.gada 3.jūnijā saņemts Saulkrastu tūrisma informācijas
centra vadītājas G.Memmēnas iesniegums ar lūgumu atļaut suvenīru, kuros izmantota Saulkrastu
novada simbolika, izgatavošanu un realizāciju. Iesniegums izskatīts Tautsaimniecības, vides un
attīstības komitejas 2016.gada 15.jūnija sēdē un Finanšu komitejas 2016.gada 15.jūnija sēdē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu, Tautsaimniecības, vides un attīstības komitejas 2016.gada 15.jūnija atzinumu
(prot. Nr.6§10), Finanšu komitejas 2016.gada 15.jūnija atzinumu (prot. Nr.6§14) un, lai
veicinātu Saulkrastu novada atpazīstamību,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt suvenīrus ar Saulkrastu novada simboliku (protokola 16.pielikumā).
2. Atļaut Saulkrastu tūrisma informācijas centram pieņemt suvenīrus ar Saulkrastu novada
simboliku, pamatojoties uz noslēgto līgumu, un atsavināt bez uzcenojuma.
3. Saulkrastu tūrisma informācijas centra vadītājai G.Memmēnai veikt krājumu
atsavināšanai pieņemto suvenīru uzskaiti un iesniegt Finanšu un grāmatvedības nodaļā
ikmēneša atskaiti par atsavinātajiem suvenīriem.
4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt krājumu atsavināšanai analītisko
grāmatvedības uzskaiti.
5. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Citi iepriekš neklasificētie ieņēmumi maksas
pakalpojumi” (EKK 21.4995) par 2 500,00 euro.
6. Palielināt Saulkrastu tūrisma informācijas centrs (Struktūrvienība 13) budžeta izdevumu
plānu, EKK 2352 (Saimniecības materiāli), par 2 500,00 euro, lai atmaksātu suvenīru
iegādi.
7. 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.
§23
Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekles S.Ancānes 24.05.2016. iesniegumu,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.06.2016. sēdē (protokols
Nr.6/2016§20), pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Pārskaitīt 23 958,00 euro uz PSIA “Saulkrastu slimnīca” a/s Swedbank norēķinu
kontu LV36HABA0551014436601 vienas nedēļas laikā pēc lēmuma apstiprināšanas
un ieguldīt PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālā, lai nodrošinātu tvaika
sterilizatoru iegādi PSIA “Saulkrastu slimnīca” vajadzībām.
2. Palielināt PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālu par 23 958 daļām ar vienas daļas
nominālvērtību 1,00 euro.
3. Piešķirto finansējumu PSIA „Saulkrastu slimnīca” drīkst izmantot pēc pamatkapitāla
palielināšanas reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā.
4. PSIA „Saulkrastu slimnīca” divu nedēļu laikā, pēc pamatkapitāla palielināšanas
reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā, rakstiski informē Saulkrastu novada domes
Finanšu un grāmatvedības nodaļu par pamatkapitāla palielināšanu.
5. PSIA “Saulkrastu slimnīca” divu nedēļu laikā pēc tvaika sterilizatora uzstādīšanas
pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas iesniedz pieņemšanas nodošanas aktu par
tvaika sterilizatora uzstādīšanu Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības
nodaļā.
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§24
Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
kultūras nama “Zvejniekciems” siltumapgādes pieslēguma izbūvei
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa G.Ozoliņa 14.06.2016.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.06.2016. sēdē
(protokols Nr.6/2016§21), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 2014.gada 30.aprīļa deleģēšanas līgumu par siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem par būvniecības iepirkumu, pārskaitīt SIA
„Saulkrastu komunālserviss” dotāciju 30 189.04 euro apmērā no speciāla budžeta
izdevumu pozīcijas “Ostu maksu izlietojums” EKK 3261 (Valsts un pašvaldības budžeta
dotācija valsts un pašvaldības komersantiem), lai apmaksātu kultūras nama
“Zvejniekciems” siltumapgādes pieslēguma izbūvi.
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt maksājumu uz SIA “Saulkrastu komunālserviss”
bankas kontu LV27HABA0551031133039.
3. Pēc darbu pabeigšanas SIA “Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā ir jāiesniedz
Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā parakstīts pieņemšanas –
nodošanas akts par pabeigtajiem darbiem.
§25
Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
kanalizācijas pieslēguma pārbūvei Bērzu alejā
ZIŅO E.Grāvītis. SIA “Saulkrastu komunālserviss” veica kanalizācijas pieslēguma pārbūvi.
B.Veide paskaidro, ka Bērzu alejā 6 bija vecie, nepareizi izbūvēti kanalizācijas tīkli.
Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa G.Ozoliņa 14.06.2016.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.06.2016. sēdē
(protokols Nr.9/2016§22), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 2010.gada 02.janvāra līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem par būvniecības darbiem, pārskaitīt SIA
„Saulkrastu komunālserviss” dotāciju 4 581,00 euro apmērā no speciāla budžeta
izdevumu pozīcijas “Ostu maksu izlietojums” EKK 3261 (Valsts un pašvaldības budžeta
dotācija valsts un pašvaldības komersantiem), lai apmaksātu kanalizācijas pieslēguma
pārbūvi Bērzu alejā.
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt maksājumu uz SIA “Saulkrastu komunālserviss”
bankas kontu LV27HABA0551031133039.
3. Pēc darbu pabeigšanas SIA “Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā ir jāiesniedz
Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā parakstīts pieņemšanas –
nodošanas akts par pabeigtajiem darbiem.

16

§26
Par debitora parāda norakstīšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas, galvenās
grāmatvedes Jolantas Rudzītes 2016.gada 6.jūnija iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada
Finanšu komitejas 2016.gada 8.jūnija sēdē (protokols Nr.6§2) un, pamatojoties uz Ministru
kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Norakstīt SIA Sunshine, reģ.Nr.40103290447, debitora parādu par zemes nomu 171,90
euro (viens simts septiņdesmit viens euro, 90 centi).
2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitora parāda
un izveidoto uzkrājumu norakstīšanu.
§27
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ielu tehnisko projektu izstrādei
ZIŅO E.Grāvītis. Ņemot vērā, ka nav skaidrs cik projektēšanas darbi varētu izmaksāt
kopsummā, ierosina atļaut domes Iepirkumu komisijai organizēt iepirkuma procedūru, pēc tam
lemt par summu, ņemot vērā iepirkuma rezultātus.
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Anitas Līces 2016. gada
13.jūnija iesniegumu par nepieciešamību piešķirt finanšu līdzekļus ielu tehnisko projektu
izstrādei Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām” projekta „Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras
attīstība Saulkrastu novadā” iesnieguma sagatavošanai un atļaut Saulkrastu novada domes
Iepirkumu komisijai organizēt iepirkuma procedūru par ielu tehnisko projektu izstrādi, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2016. gada 15. jūnija sēdē,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6. punktu, 15.
panta pirmās daļas 2. punktu un 10. punktu, Saulkrastu novada domes 2016. gada 25. maija
sēdes lēmumu Nr. 24 „Par dalību SAM 3.3.1. trešā projektu iesniegumu kārtā” un pamatojoties
uz Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2016. gada 15. jūnija sēdes atzinumu (protokols
Nr. 6),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijai organizēt iepirkuma procedūru par
ielu tehnisko projektu izstrādi projekta „Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” iesnieguma sagatavošanai.
2. Piešķirt finansējumu ielu tehnisko projektu izstrādei atbilstoši organizētā iepirkuma
rezultātiem.
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§28
Par papildus līdzekļu piešķiršanu tilta projekta izstrādei
ZIŅO E.Grāvītis. Apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka gājēju tilts Zvejniekciemā uz Bērzu
alejas pie stadiona ir dzīvībai bīstams.
A.Gavars informē, ka projektētāji ir atteikušies veikt projekta izstrādi par šādu naudas summu,
lūdz Domei rast iespēju atļaut Iepirkumu komisijai organizēt iepirkuma procedūru par tilta
projektēšanu un remontu.
A.Arnis – pēc piedāvājumu saņemšanas lemt par līdzekļu piešķiršanu, vai tilta nojaukšanu.
A.Dulpiņš par ceļa zīmes par tilta slēgšanu uzlikšanu Atpūtas ielas un Bērzu alejas krustojumā.
A.Gavars informē, ka zīmes ir liktas, bet tiek norautas. Šodien tiks uzstādīta jauna zīme.
E.Grāvītis ierosina lēmumprojekta 1. un 2.punktu izteikt šādā redakcijā:
“1.
Atļaut Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijai organizēt iepirkuma procedūru par
tilta pār Aģi, Zvejniekciemā, Bērzu alejas galā tehniskā projekta izstrādi un būvniecību.
2.
Par finansējuma piešķiršanu lemt izvērtējot organizētā iepirkuma rezultātus.”
Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu.
Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista
A.Blankenberga 14.06.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 15.06.2016. sēdē (protokols Nr.6/2016§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,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijai organizēt iepirkuma procedūru par
tilta pār Aģi, Zvejniekciemā, Bērzu alejas galā tehniskā projekta izstrādi un būvniecību.
2. Par finansējuma piešķiršanu lemt izvērtējot organizētā iepirkuma rezultātus.
§29
Par grozījumiem budžeta struktūrvienības
“Saulkrastu pilsētas bibliotēka” budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu pilsētas bibliotēkas vadītājas V.Stūrmanes 30.05.2016. iesniegumu,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.06.2016. sēdē (protokols
Nr.6/2016§19), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
1.1. samazināt “Bibliotēka” (Struktūrvienība 06) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 2312 (Inventārs) par 100,00 EUR;
1.2. palielināt “Bibliotēka” (Struktūrvienība 06) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem
neaprēķina iemaksas) par 100,00 EUR, lai atmaksātu transporta kompensāciju.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.
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§30
Par papildus finansējuma piešķiršanu budžeta struktūrvienības
“Zvejniekciema vidusskola” budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 13.06.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.06.2016. sēdē (protokols
Nr.6/2016§26), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt 1625,00 euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Zvejniekciema
vidusskolas budžetā (Struktūrvienība 03) ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2361
(Mīkstais inventārs), lai nodrošinātu Zvejniekciema vidusskolas dalību skolu projektā
“Sporto visa klase”.
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.
§31
Par budžeta struktūrvienības “Saulkrastu tūrisma informācijas centrs”” paredzēto
līdzekļu pārcelšanu budžeta struktūrvienības “Saulkrastu pašvaldības policija” budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka A.I.Zaharāna 30.05.2016.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.06.2016. sēdē
(protokols Nr.6/2016§11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
1.1. samazināt “Saulkrastu tūrisma informācijas centrs” (Struktūrvienība 13) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 221901 (Interneta pieslēguma maksa) par 800,00 EUR.
1.2. palielināt izdevumu pozīcijas “Pašvaldības policija” (Struktūrvienība 05) izdevumu
plānu:
1.2.1. EKK 221901 (Interneta pieslēguma maksa) par 800,00 EUR, lai atmaksātu
interneta izmantošanu Saulkrastu Jūras parkā un Saules laukumā.
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.
§32
Par speciālā budžeta izdevumu palielināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
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Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista
A.Blankenberga 13.06.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 15.06.2016. sēdē (protokols Nr.6/2016§15), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz veikto izsoli, pārskaitīt zivju fondam 30% apmērā iegūtos finanšu
līdzekļus par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Rīgas jūras līcī un iekšējos ūdeņos par
2016.gadu 2 358,00 euro apmērā no speciāla budžeta izdevumu pozīcijas “70% zivju
fondā (LR Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības pārvalde)” ekonomiskās
klasifikācijas kods 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi).
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt maksājumu uz Valsts kases kontu
LV33TREL1060161223000.
§33
Par grozījumiem budžeta struktūrvienības
“Pārējā ekonomiskā darbība” budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot sabiedrisko attiecību speciālistes M.Grasmanes 27.05.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.06.2016. sēdē (protokols
Nr.6/2016§04), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
1.1. samazināt “Pārējā ekonomiskā darbība” (Struktūrvienība 0115) budžeta izdevumu
plānu:
1.1.1. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 200,00 EUR.
1.2. palielināt izdevumu pozīcijas “Pārējā ekonomiskā darbība” (Struktūrvienība 0115)
izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1150 (Līgumdarbu algas) par 200,00 EUR, lai rīkotu pasākumu “Atzinības
rakstu pasniegšana labākajiem novada skolēniem”.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.
§34
Par grozījumiem pašvaldības aģentūras
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktores
J.Krūmiņas 09.06.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
15.06.2016. sēdē (protokols Nr.6/2016§17), 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,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
1.1. samazināt “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 2 500,00 EUR.
1.2. palielināt Saulkrastu kultūras un sporta centrs” izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 2 500,00 EUR.
§35
Par grozījumiem Saulkrastu novada
pašvaldības budžeta ieņēmumos
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 02.06.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.06.2016. sēdē (protokols
Nr.6/2016§24), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada ieņēmumos:
1.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Ieņēmumi par telpu nomu” (EKK 21.381) par 856,00
euro (Struktūrvienība 0111).
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
2.1. Palielināt izdevumu pozīciju “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par 856,00 euro
(Str.01723) EKK 2275 (Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldību budžeta).
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.
§36
Par papildus līdzekļu piešķiršanu budžeta struktūrvienības
“Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola” budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (VJMMS) direktores
I.Lazdauskas 08.06.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
15.06.2016. sēdē (protokols Nr.6/2016§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,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem VJMMS (Struktūrvienība 101)
budžetā 215,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 1228 (Darba devēja sociāla
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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.
§37
Par papildus līdzekļu piešķiršanu budžeta struktūrvienības
“Saulkrastu pilsētas bibliotēka” budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu pilsētas bibliotēkas vadītājas V.Stūrmanes 01.06.2016. iesniegumu,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.06.2016. sēdē (protokols
Nr.6/2016§18), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu bibliotēkas
(Struktūrvienība 06) 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.
§38
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības
budžeta ieņēmumos un izdevumos
ZIŅO E.Grāvītis.
G.Vīgants informē deputātus par nepieciešamajiem grozījumiem, lūdz precizēt lēmumprojekta
2.2.1.punkta summu uz 1516,00 euro, un 2.2.2. punkta summu uz 3500,00 euro. Deputātiem nav
iebildumu.
Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītāja- finansista G.Vīganta
09.06.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.06.2016.
sēdē (protokols Nr.6/2016§05), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada ieņēmumos:
1.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas mācību literatūrai/mācību līdzekļiem”
(EKK 18.625) par 13 530,00 euro (Fin 127, Str.02 – 6489; Fin 127, Str.03 – 5016;
Fin 1232, Str.041 – 1703; Fin 1232, Str.03 – 322);
1.2. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Aizņēmumi” (EKK 400020001) par 49 590,00 euro
(Str.017248).
1.3. Samazināt ieņēmumu pozīciju “Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
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palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)” (EKK 18.630) par 42 152,00
euro (Str.017248).
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
2.1. Palielināt izdevumus izdevumu pozīcijā “Mācību līdzekļu iegāde – Saulkrastu
vidusskola” (Str.02) par 6 489,00 euro šādos ekonomiskās klasifikācijas kodos
(EKK):
2.1.1. EKK 2370 Mācību līdzekļi un materiāli) par 3 489,00 euro;
2.1.2. EKK 5233 (Bibliotēku uzkrājumi) par 3 000,00 euro;
2.2. Palielināt izdevumus izdevumu pozīcijā “Mācību līdzekļu iegāde – Zvejniekciema
vidusskola” (Str.03) par 5 016,00 euro šādos ekonomiskās klasifikācijas kodos
(EKK):
2.2.1. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 1516,00 euro;
2.2.2. EKK 5233 (Bibliotēku uzkrājumi) par 3500,00 euro;
2.3. Palielināt izdevumus izdevumu pozīcijā “Mācību līdzekļu iegāde 5-6 gadīgiem
bērniem – Zvejniekciema vidusskola” (Str.03) par 322,00 euro EKK 2370 (Mācību
līdzekļi un materiāli) ;
2.4. Palielināt izdevumus izdevumu pozīcijā “Mācību līdzekļu iegāde 5-6 gadīgiem
bērniem – PII “Rūķītis” (Str.041) par 1 703,00 euro EKK 2370 (Mācību līdzekļi un
materiāli);
2.5. Palielināt izdevumu pozīciju “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par 7 438,00
euro (Str.01723) EKK 2275 (Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldību
budžeta).
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1. punktā un 2. punktā minētos grozījumus.

§39
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2016.gada 19.maija iesniegumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē:
/deklarētās dzīvesvietas adrese/ kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot,
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais
akts protokola 17.pielikumā).
§40
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
ZIŅO E.Grāvītis
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Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2016.gada 20.maija iesniegumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu,
12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē:
/deklarētās dzīvesvietas adrese/ kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot,
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais
akts protokola 18.pielikumā).
§41
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2016.gada 3.jūnija iesniegumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē:
/deklarētās dzīvesvietas adrese/ kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot,
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais
akts protokola 19.pielikumā).
§42
Par atteikumu anulēt ziņas
par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2016.gada 4.aprīļa iesniegumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu,
12.pantu un Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
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1. Atteikt anulēt ziņas par /vārds, uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē:
/deklarētās dzīvesvietas adrese/. (Administratīvais akts protokola 20.pielikumā).
§43
Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē 17.06.2016. saņemts Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas
A.Bogdanovas 17.06.2016. iesniegums, ar kuru informē Saulkrastu novada domi par darba
tiesisko attiecību izbeigšanu ar Saulkrastu sociālā dienesta psiholoģi Lieni Sarmu, kas ar
Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra lēmumu Nr. 14, §27 iecelta amatā par Bērnu
tiesību aizsardzības komisijas locekli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) pastāvīgo komiteju locekļus,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Lieni Sarmu /personas kods/ no Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas.
2. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
Saulkrastu novada domes amatpersonu sarakstā.
3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 30.jūnijā.
§44
Par 10.klases izveidošanu 2016./2017.mācību gadā
ZIŅO E.Grāvītis. Saulkrastos ir saņemti 12 pieteikumi uz 10.klasi, Zvejniekciemā - 10
pieteikumi. Jāpieņem lēmums par iespēju skolēniem Saulkrastu novadā iegūt vidējo izglītību
10.klasē 2016/2017. mācību gadā, šobrīd nelemj par skolas slēgšanu. Bez administratīvas
iejaukšanas katrā skolā atsevišķi 10.klasi atvērt neizdosies.
PII “Rūķītis” Vecāku padomes priekšsēdētāja Iveta Baltiņa uzdod jautājumu deputātiem par
termiņu, kurā tiks apstiprināta Izglītības koncepcija, lūdz papildināt lēmumprojektu ar laika
grafiku, lai turpinātu strādāt ar Izglītības koncepcijas apstiprināšanu.
E.Grāvītis paskaidro, ka šie jautājumi nav saistīti. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti ir apkopoti,
pēc 10.klases atvēršanas tiks skatīta Izglītības koncepcija.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 591 “Kārtība,
kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības
grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” Saulkrastu novada izglītības
iestādēm jānodrošina, ka izglītības iestādē izglītojamo skaits 10. klasē ir ne mazāks par 18 vai
kopējais izglītojamo skaits 10.–12. klasē ir ne mazāks par 48.
Saulkrastu novada dome ar 2016.gada 25.maija lēmumu „Par skolēnu pieteikšanos uz
desmito klasi Saulkrastu vidusskolā un Zvejniekciema vidusskolā” (prot.Nr.5, § 29) noteica
pieteikšanos uz 10.klasi 2016./2017.mācību gadam Saulkrastu vidusskolā un Zvejniekciema
vidusskolā līdz 2016.gada 20.jūnijam un, ja neveidojas 10.klase nevienā no Saulkrastu novada
vidusskolām, dome ar atsevišķu lēmumu nosaka vidusskolu, kurā izveido 10.klasi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru
kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā
arī pārcelti uz nākamo klasi” 12.1.3. apakšpunktu un Saulkrastu novada domes Apvienotās
Tautsaimniecības, attīstības un vides, Sociālo jautājumu, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu un Finanšu komitejas 2016.gada 20.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.2, § 1),
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, A.Aparjode,
B.Veide, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks, I,Žukovs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-2 (L.Vaidere, G.Lāčauniece), A.Dulpiņš lēmuma pieņemšanā nepiedalās,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka pieteikšanās uz 10.klasi 2016./2017.mācību gadam notiek Saulkrastu
vidusskolā līdz 2016.gada 26.jūlijam.
2. Saulkrastu vidusskolas direktorei V.Kalnakārklei līdz 2016.gada 27. jūlijam informēt
Saulkrastu novada domi par iesniegto pieteikumu skaitu.
Sēdi slēdz 16:13
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 48.panta otrajā daļā un trešajā daļā noteikto, domes
priekšsēdētājs E.Grāvītis neparaksta 29.06.2016. domes sēdes lēmumu „Par pašvaldības
kompensācijas piešķiršanu Ivetai Ozoliņai” (protokols Nr. 8/2016 §8). Lēmums nav stājies
spēkā, atkārtoti tiks izskatīts Saulkrastu novada domes ārkārtas sēdē.

Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

Sēdi protokolēja
vecākā lietvede

Irina Gavrilova

Protokols parakstīts 04.07.2016.
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