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

2016.gada 30.novembrī

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, Andris Dulpiņš, Andris Silavnieks, Līga Vaidere, Mārtiņš Kišuro,
Guntars Zonbergs, Jurģis Grabčiks
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis,
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila,
juriste Sabīna Podskočija, Juridiskās nodaļas vecākā eksperte V.Spitane, Finanšu daļas vadītājs –
finansists Gatis Vīgants, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte, Attīstības
un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Anita Līce, Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas
nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs, Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece,
sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane, Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja
Sanita Saksone,.
Iestāžu vadītāji un darbinieki: PII “Rūķītis” vadītāja Sanita Tīberga, Vidzemes jūrmalas
Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska, Saulkrastu vidusskolas direktore Velta
Kalnakārkle, PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs “ vadītāja Judīte Krūmiņa, PA “Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” grāmatvede Vizma Vimba.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Guntars Ozoliņš, SIA “Saulkrastu
komunālserviss” juriste Izita Kļaviņa.
Klausītāji: PII “Rūķītis” vecāku padomes priekšsēdētāja Iveta Baltiņa
Nepiedalās deputāti:
Selga Osīte (aizņemta pamatdarbā)
Santa Ancāne (aizņemta pamatdarbā)
Igors Žukovs (iemesls nav zināms)
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis aicina deputātus apstiprināt izsludināto darba kārtību.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
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Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko
personu datu aizsardzības likumu

1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 26.10.2016. domes sēdes lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA ,,Amatas loki’’
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/
9. Par iekšējo noteikumu Grozījumi 2013.gada 30.oktobra nolikumā “Saulkrastu novada
pašvaldības iestādes „Saulkrastu tūrisma informācijas centrs” nolikums”” apstiprināšanu
10. Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā ierobežo vai slēdz
transportlīdzekļu satiksmi” apstiprināšanu
11. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas prasības”
apstiprināšanu
12. Par piebraucamā ceļa izbūvi
13. Par paredzēto darbību
14. Par piebrauktuves izbūvi īpašumam Ainažu iela /Nr./
15. Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai
un institūciju atzinumu saņemšanai
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
16. Par aprūpes pakalpojuma cenas izmaiņām SOS Bērnu ciematos un par vienošanās
slēgšanu
17. Par sociālā pakalpojuma cenu izmaiņām
18. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā
19. 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
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
20. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
21. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
22. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
23. Par „Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centra „Saulespuķe”” nolikuma apstiprināšanu
24. Par Saulkrastu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
25. Par stratēģijas „Saulkrastu novada Izglītības attīstības stratēģija 2016. – 2025. gadam”
aktualizāciju
Finanšu komitejas lēmumi
26. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksas noteikšanas un tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas
kārtība” apstiprināšanu
27. Par Saulkrastu novada domes 2016.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr. SN
19/2016 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2008.gada 23.decembra saistošajos
noteikumos Nr.40 „Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi”” precizēšanu

2

28. 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” izdošanu
29. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 25.maija iekšējos
noteikumos Nr.IeN 11/2016 “Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas nolikums””
apstiprināšanu
30. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 27.jūnija
nolikumā “Juridiskās nodaļas nolikums”” apstiprināšanu
31. 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
32. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku atlases un darbā
pieņemšanas kārtība” apstiprināšanu
33. Par iekšējo noteikumu “Par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu
segšanas kārtību Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”
apstiprināšanu
34. 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
35. Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas debitoru parādu norakstīšanu
36. Par izmaiņām Sociālās aprūpes mājas 2016.gada budžetā
37. Par finanšu līdzekļu paredzēšanu 2017.gadā
38. Par grozījumu veikšanu 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos un
izdevumos
39. Par VJMMS 2016.gada budžeta grozījumiem
40. Par budžeta izmaiņām
41. Par grozījumiem 2016.gada budžetā
42. Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā
43. Par izmaiņām VJMMS 2016.gada budžetā
44. Par Saulkrastu novada pašvaldības budžeta palielināšanu klasifikācijas kodā 1148
(Prēmijas un naudas balvas)
45. Par izmaiņām pārvaldes dibinātājpašvaldību līdzmaksājumu tarifos
46. Par pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2016.2018.gadam apstiprināšanu
47. Par Saulkrastu suvenīru klāsta papildināšanu
48. Par ielu un ceļu garumu un segumu platības precizēšanu
49. Par jaunu īpašumu uzņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē
50. Par jaunu īpašumu uzņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē
51. Par jaunu īpašumu uzņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē
52. Par jaunu īpašumu uzņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē
53. Par meliorācijas grāvju uzņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē
54. Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” amata vietu sarakstā
55. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudu dzēšanu
56. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
57. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
58. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
59. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
60. Par papildinājumiem neapdzīvojamo telpu nomas līgumā ar SIA „Bemberi maiznīca”
61. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles atzīšanu par nenotikušu
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Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
62. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
63. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
64. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
65. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
66. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
67. Par Satiksmes ministrijas pārstāvi Skultes ostas valdē
68. Par iepirkuma organizēšanu malkas iegādei
69. Par grozījumu veikšanu 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos un
izdevumos par papildus mērķdotāciju izglītības iestādēm
70. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu
§1
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 26.10.2016. domes
sēdes lēmumu izpildi
Ziņo A.Arnis par 26.10.2016. domes sēdes lēmumu izpildi.
26.10.2016. darba kārtības visi jautājumi ir izpildīti.
Deputātiem jautājumu nav.
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai.
§2
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
ZIŅO N.Līcis.
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 08.11.2016. iesniegumu, kas
izskatīts 16.11.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 11,
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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Vecpāvuļi” zemes vienības (kadastra apzīmējums
80330010733), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības
projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (protokola 1.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.
§3
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO N.Līcis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 03.11.2016. iesniegumu, kas
izskatīts 16.11.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 11,
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,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes īpašumam ,,Strautiņi’’ ar kadastra apzīmējumu 80330010727 lietošanas
mērķi no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201”,
uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600”, platība 1,58 ha.
2. Lēmumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai.
§4
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO N.Līcis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 15.11.2016. iesniegumu, kas
izskatīts 16.11.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 11,
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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes īpašumam Mārstaļu iela 3A, Zvejniekciems, Saulkrastu novads (kadastra
apzīmējums 80330011381), lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme, kods – 0601”, uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods
0600”, platība 0,1319 ha.
2. Mainīt zemes īpašumam Vizbuļu iela 4A, Zvejniekciems, Saulkrastu novads (kadastra
apzīmējums 80330011382), lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme, kods – 0601”, uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods
0600”, platība 0,1348 ha.
3. Lēmumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai.
§5
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO N.Līcis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 19.10.2016. iesniegumu, kas
izskatīts 16.11.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 11,
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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes īpašumam Kadiķu iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra
apzīmējums 80130030493), lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūves
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zeme, kods – 0601”, uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods
0600”, platība 0,1230 ha.
2. Mainīt zemes īpašumam Kadiķu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra
apzīmējums 80130031416), lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme, kods – 0601”, uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods
0600”, platība 0,12 ha.
3. Mainīt zemes īpašumam Kadiķu iela 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra
apzīmējums 80130030488), lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme, kods – 0601”, uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods
0600”, platība 0.1170 ha.
4. Lēmumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai.
§6
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO N.Līcis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 17.10.2016. iesniegumu, kas
izskatīts 16.11.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 11,
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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes īpašumam Dārza iela 6A, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra
apzīmējums 80130040224), lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme, kods – 0601”, uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods
0600”, platība 0,1349 ha.
2. Mainīt zemes īpašumam Dārza iela 6B, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra
apzīmējums 80130040229), lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme, kods – 0601”, uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods
0600”, platība 0,2091 ha.
3. Lēmumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai.
§7
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar SIA ,,Amatas loki’’
ZIŅO N.Līcis
E.Grāvītis informē, ka jautājums par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Amatas loki” par
zemes īpašuma Noliktavas ielā 10 nomu jau tika skatīts domes sēdē, no SIA “Amatas loki” tika
saņemta pretenzija, jo uz šo zemes nomu attiecināmi citi MK noteikumi – “Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”, izejot no šiem noteikumiem, nomas maksa ir 1,5 % apmērā no
zemesgabala kadastrālās vērtības, nevis 5% apmērā.
Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista
Arta Blankenberga 30.09.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.10.2016. sēdē, protokols Nr.10 un 10.11.2016.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides
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komitejas 16.11.2016. sēdē, protokols Nr.11, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007.
noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar SIA ,,Amatas loki’’, reģ.Nr.50103326271, juridiskā adrese Skanstes iela 29A120, Rīga, zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem par Saulkrastu novada
pašvaldības zemes īpašuma Noliktavas iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra
Nr. 8013 002 0406, daļas 2523 m2 platībā nomu, ēku īpašuma ar kadastra nr.
80135020401 uzturēšanai (zemes nomas līgums protokola 2.pielikumā).
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības - 465,11 euro (četri
simti sešdesmit pieci euro 11 centi) un 97,67 euro (deviņdesmit septiņi euro 67 centi)
21% PVN, kopā gadā 562,78 euro (pieci simti sešdesmit divi euro 78 centi).
3. Atcelt Saulkrastu novada domes 26.10.2016. lēmumu Nr.14/2016 §7 ,,Par zemes nomas
līguma noslēgšanu ar SIA ,,Amatas loki””.
§8
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
ar /vārds, uzvārds/
ZIŅO N.Līcis. Konstatētas neprecizitātes -līgumā neatbilst numerācija, ierosina papildināt
līguma projektu ar 3.punktu: “Aizstāt Līguma 8.nodaļas “Noslēguma nosacījumi” numerācijas
ciparus 7.4,, 7.5., 7.5.1., 7.5.2. un 7.6. attiecīgi ar cipariem 8.1.,8.2.,8.2.1., 8.2.2. un 8.3. Aizstāt
Līguma 9.nodaļas “Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti” numerācijas ciparu “8” ar romiešu
ciparu “IX””. Deputāti atbalsta N.Līča priekšlikumu.
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 25.10.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.11.2016.
sēdē, protokols Nr.11, pamatojoties uz 2015.gada 15.maijā noslēgtā zemes nomas līguma 6.2.
punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt līdz 2021.gada 31.decembrim 2015.gada 15.maijā noslēgto zemes nomas
līgumu Nr.04/Li336, starp Saulkrastu novada domi un /vārds, uzvārds, personas kods/
(turpmāk – Līgums), par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela 17B,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apz. 8013 002 0052, daļas 160 m2 platībā un
pašvaldības zemes īpašuma Vidrižu iela, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apz. 8013
002 0040, daļas 1500 m2 platībā, kopā 1660 m2 platībā nomu vasaras kafejnīcas, auto
stāvlaukuma un bērnu rotaļu laukuma uzturēšanai.
2. Papildināt Līgumu ar punktu, kas paredz iznomātāja tiesības vienpusējā kārtā izbeigt
Līgumu pirms darbības termiņa beigām bez zaudējumu atlīdzināšanas, par to 3 (trīs)
mēnešus iepriekš brīdinot nomnieku, ja zemesgabals nepieciešams iznomātājam,
Saulkrastu novada pašvaldības autonomo funkciju izpildei.
3. Par grozījumiem Līgumā noslēgt rakstisku vienošanos (protokola 3.pielikumā).
4. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās
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dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§9
Par iekšējo noteikumu
Grozījumi 2013.gada 30.oktobra nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības iestādes
„Saulkrastu tūrisma informācijas centrs” nolikums””
apstiprināšanu
ZIŅO N.Līcis
Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Grozījumi 2013.gada 30.oktobra nolikumā
“Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu tūrisma informācijas centrs” nolikums””
un, pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.11.2016. atzinumu
(protokols Nr.11/2016 §15) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus „Grozījumi 2013.gada 30.oktobra nolikumā “Saulkrastu
novada pašvaldības iestādes „Saulkrastu tūrisma informācijas centrs” nolikums””
(protokola 4.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
§10
Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā
ierobežo vai slēdz transportlīdzekļu satiksmi”
apstiprināšanu
ZIŅO N.Līcis
V.Spitane paskaidro, ka grozot spēkā esošos noteikumus, apjoms pārsniedza 50%, līdz ar to ir
izstrādāta jauna noteikumu redakcija. Noteikumi papildināti ar kārtību, kādā aizliedz vai
ierobežo transportlīdzekļu satiksmi, kad pa ceļiem pārvieto Nacionālo bruņoto spēku militāro
tehniku un ārvalstu amatpersonu vizīšu laikā. Noteikta iekšējā kārtība, kas nepieciešams
satiksmes ierobežošanai.
V.Spitane lūdz precizēt noteikumu 12.punktu - pēdējo teikumu pēc vārda “shēmu” papildināt ar
vārdu “saskaņo”. Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā ierobežo vai
slēdz transportlīdzekļu satiksmi” projektu un, pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un
vides komitejas atzinumu (16.11.2016. protokols Nr.11/2016 §18) un likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā ierobežo
vai slēdz transportlīdzekļu satiksmi” (protokola 5.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
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§11
Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu pilsētas ielu ikdienas
uzturēšanas prasības” apstiprināšanu
ZIŅO N.Līcis.
E.Grāvītis informē, ka saskaņā ar MK noteikumiem ielas ir tikai Saulkrastu pilsētā, pārējā
teritorijā – ceļi.
V.Spitane ierosina 2.pielikuma 3.nodaļas 27.punktu “Trošu barjeru kopšana” svītrot, jo
Saulkrastu novadā tādu nav un precizēt 5.nodaļas 36.punktu, aizstājot vārdu “autoceļa” ar vārdu
“ceļa”
Deputātiem iebildumu nav.
B.Veide par nolikuma V.sadaļu “Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontrole” – ierosina papildināt
noteikumus ar punktu kas veic kontroli.
B.Veide norāda uz drukas kļūdu 20.punktā. V.Spitane lūdz numerācijas ciparus 29.1.,29.2. un
29.3. aizstāt ar cipariem 20.1.,20.2., un 20.3.
A.Arnis informē, ka jebkura veida kontroli, kas attiecas uz ceļiem, deleģēts veikt SIA
“Saulkrastu Komunālserviss”
B.Veide – visus minētos 3. un 4.pielikumā darbus SIA “Saulkrastu komunālserviss” neveic.
H.Bila uzskata, ka neprecīzs ir V.sadaļas nosaukums, jāprecizē uz “Ielu uzturēšanas prasības”.
Debates par ielu uzturēšanas prasību kontroli. Debatēs piedalās: E.Grāvītis, B.Veide,
G.Zonbergs, J.Grabčiks, N.Līcis, A.Arnis, H.Bila.
N.Līcis ierosina 18.punktu pārnest uz I.sadaļu “Vispārīgie jautājumi”. No 22.-24.punktam - uz
IV.sadaļu “IV. Ielu uzturēšana ārkārtējos laikapstākļos un avārijas stāvoklī esošu ielu
uzturēšana”.
B.Veide – veikt 2.pielikuma funkcijas nav deleģētas SIA “Saulkrastu komunālserviss”.
E.Grāvītis ierosina papildināt V.sadaļu ar punktu, ka kontroles funkciju veic deleģēta sabiedrība.
Debatēs piedalās: B.Veide, E.Grāvītis, G.Zonbergs, A.Arnis.
E.Grāvītis ierosina atlikt noteikumu apstiprināšanu, pārstrādāt, ņemot vērā deputātu
ierosinājumus, skatīt atkārtoti decembra Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā. Deputāti
atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu.
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 §19) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt iekšējo noteikumu “Saulkrastu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas prasības”
apstiprināšanu.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai precizēt iekšējos noteikumus “Saulkrastu pilsētas ielu ikdienas
uzturēšanas prasības”.
3. Atkārtoti izskatīt iekšējos noteikumus 2016.gada 14.decembrī Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejā.
§12
Par piebraucamā ceļa izbūvi
ZIŅO N.Līcis. Ierosina lēmumprojekta pamatojošajā daļā svītrot vārdus “un līgumu, kuru
noslēdz /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ ar Saulkrastu novada domi”.
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Šis būs lēmums, uz kura pamata pašvaldība varēs uzsākt meža zemes transformācijas procesu,
izgatavot transformējamās zemes nogabala plānu, lai tālāk veikt atmežošanu.
Debates par lēmumprojekta 1. un 2.punktu. Debatēs piedalās: N.Līcis, E.Grāvītis, H.Bila,
L.Pilsētniece.
N.Līcis ierosina lēmumprojekta lemjošo daļu izteikt šādā redakcijā:
“1.
Saulkrastu novada pašvaldībai veikt ceļa izbūvei nepieciešamās meža zemes atmežošanu
zemes gabalā Alfrēda Kalniņa iela 23, Saulkrastos, zemes kadastra Nr. 80130020261.
2.
Saulkrastu novada domei paredzēt 20% līdzfinansējumu piebraucamā ceļa izbūvei.”
Deputātiem iebildumu nav.
Saulkrastu novada domē iesniegts /vārds, uzvārds/ zemes gabala Bīriņu iela /Nr./,
Saulkrastos, kadastra Nr. 80130020219, īpašnieces un /vārds, uzvārds/ zemes gabala “/Nr./”,
Saulkrastos, kadastra Nr. 80130020221, īpašnieces iesniegums par piebraucamā ceļa izbūvi uz
viņām īpašumā esošajiem īpašumiem. Saskaņā ar detālplānojumu ceļu paredzēts izbūvēt uz
Saulkrastu pašvaldībai piederošās zemes Alfrēda Kalniņa iela 23, Saulkrastos, zemes kadastra
Nr.80130020261.
Saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.11.2016. atzinumu
(protokols Nr.11), pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojuma Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu 109.punktu, 2009.gada 28.oktobra Saulkrastu novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.24 “Detālplānojums Saulkrasti 249F”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Saulkrastu novada pašvaldībai veikt ceļa izbūvei nepieciešamās meža zemes atmežošanu
zemes gabalā Alfrēda Kalniņa iela 23, Saulkrastos, zemes kadastra Nr. 80130020261.
2. Saulkrastu novada domei paredzēt 20% līdzfinansējumu piebraucamā ceļa izbūvei.
§13
Par paredzēto darbību
ZIŅO N.Līcis.
Saulkrastu novada domē 2016.gada 3.novembrī saņemts Vides pārraudzības valsts biroja
(turpmāk Birojs) 2016.gada 2.novembra Atzinums Nr.3-n, kas izdots par SIA “Estonian, Latvian
& Lithuanian Environment” sagatavoto ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju (Natura 2000) – dabas parku “Piejūra”, novērtējuma ziņojumu SIA “Lilastes kāpas”
paredzētajai darbībai – ēku/būvju, infrastruktūras un inženierkomunikāciju (piebraucamā ceļa,
ūdensapgādes sistēmas, apgaismojuma, pieslēguma sakaru kabelim) izbūvei Saulkrastu novada
Lilastē. Izvērtējusi novērtējuma ziņojumu un Biroja atzinumu par paredzēto darbību, saskaņā ar
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.11.2016. atzinumu (protokols Nr.11),
pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta otro daļu, 2006.gada
14.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.2014 “Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi” 20.punktu, Saulkrastu novada teritorijas plānojumu un 2010.gada
28.aprīļa Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11 “Detālplānojums Saulkrastu
novadā “Amandas” (kadastra Nr.80330040518) un “Emīlijas” (kadastra Nr.80330040517)”
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
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NOLEMJ:
1. Akceptēt SIA “Lilastes kāpas” paredzēto darbību – ēku/būvju, infrastruktūras un
inženierkomunikāciju (piebraucamā ceļa, ūdensapgādes sistēmas, apgaismojuma,
pieslēguma sakaru kabelim) izbūvi Saulkrastu novada Lilastē.
2. Lēmumu nosūtīt Vides pārraudzības valsts birojam un SIA “Lilastes kāpas”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV–
1007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§14
Par piebrauktuves izbūvi īpašumam Ainažu iela /Nr./
ZIŅO N.Līcis. Piebrauktuve zemesgabalam nav uzbūvēta, Ņemot vērā, ka šajā vietā ir autobusu
pietura, sarežģīts risinājums, lai iebrauktu zemesgabalā, apejot pieturu, izmantojot teritoriju ielas
sarkano līniju robežās. Lai īpašnieks varētu uzsākt piebrauktuves izbūves darbus, nepieciešams
domes saskaņojums.
Saulkrastu novada būvvaldē iesniegts AS “Ceļu inženieri” izstrādātais būvprojekts
minimālā sastāvā “Pieslēgums īpašumam Ainažu ielā /Nr./, Saulkrastos”. Būvniecības
ierosinātājs zemes gabala Ainažu iela /Nr./ īpašnieks /vārds, uzvārds/. Būvprojekts paredz
piebraucamā ceļa ierīkošanu Ainažu ielas sarkano līniju robežās.
Izskatījusi iesniegto būvniecības ieceri un saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un
vides komitejas 16.11.2016. atzinumu (protokols Nr.11), pamatojoties uz Saulkrastu novada
teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 109.punktu, Saulkrastu
novada domes 2008.gada 23.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.45 ”Detālplānojums zemes
gabalam Saulkrastos, Ainažu ielā 28D, zemes kadastra Nr.80130020183”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut zemes gabala Ainažu iela /Nr./, Saulkrastos, īpašuma kadastra Nr. 80130020183
īpašniekam /vārds, uzvārds/ izbūvēt piebrauktuvi Ainažu ielas sarkano līniju robežās.
2. Būvniecību veikt saskaņā ar Saulkrastu novada būvvaldē akceptēto būvniecības ieceri un
būvprojektu.
3. Piebrauktuve ir jāuztur zemes vienības Ainažu iela /Nr./, Saulkrastos, īpašniekam.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV–
1007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§15
Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
ZIŅO N.Līcis. Plānojums precizēts atbilstoši izmaiņām normatīvajos dokumentos, ir pielāgots
jauniem, vienotajiem valstī apbūves noteikumiem, precizēta krasta kāpu aizsargjosla.
Pēc domes lēmuma pieņemšanas, teritorijas plānojums tiks publicēts interneta vietnē publiskajai
pieejamībai.
N.Līcis ierosina lēmumā neminēt konkrētu publiskās apspriešanas datumu – svītrot
lēmumprojekta 2.punktu. Deputātiem iebildumu nav.
Saulkrastu novada dome 2015.gada 29.aprīlī pieņēma lēmumu “Par Saulkrastu novada
teritorijas plānojuma 2012. - 2024.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.6§79).
Saulkrastu novada domē iesniegta SIA “METRUM” izstrādātā Saulkrastu novada teritorijas
plānojuma 2012. - 2024. gadam grozījumu redakcija.
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Saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.11.2016. atzinumu
(protokols Nr.11), pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Saulkrastu novada
teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grozījumu redakciju.
2. Publiskās apspriešanas laikā Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam
grozījumu redakciju izvietot Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.
3. Paziņojumu par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumu
redakcijas publisko apspriešanu ievietot TAPIS sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē un
informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.
§16
Par aprūpes pakalpojuma cenas izmaiņām SOS Bērnu ciematos
un par vienošanās slēgšanu
ZIŅO L.Vaidere
Izskatot SOS Bērnu ciematu asociācijas 12.10.2016. vēstuli Nr. 2-4/122 „Par bērnu
aprūpes izmaksām SOS Bērnu ciematos 2017.gadā un jaunajiem pakalpojumiem” ar pievienoto
tāmi par aprūpes izmaksu pieaugumu 2017.gadā, kas izskatīts 16.11.2016. Sociālo jautājumu
komitejas sēdē, protokols Nr.5§1, un pamatojoties uz noslēgto līgumu ar SOS Bērnu ciematu
„Īslīce” (Pakalpojuma līgums Nr.3-16/1 no 09.07.2014.) par bērnu uzturēšanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas noteiktās izmaksas par viena bērna
uzturēšanos mēnesī EUR 570,00 (pieci simti septiņdesmit euro 00 centi) apmērā sākot ar
2017.gada 1.janvāri.
2. Slēgt vienošanos par divu ar Saulkrastu novada bāriņtiesas lēmumu ievietoto bērnu
uzturēšanos SOS Bērnu ciematā Īslīcē.
§17
Par sociālā pakalpojuma cenu izmaiņām
ZIŅO L.Vaidere.
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 10.11.2016. iesniegumu
Nr. 01- 5/177 „Par aprūpes pakalpojuma cenas izmaiņām Camphill nodibinājumā „Rožkalni” un
vienošanos divām personām slēgšanu”, kas izskatīts 16.11.2016. Sociālo jautājumu komitejas
sēdē, protokols Nr.5§3, un pamatojoties uz Camphill nodibinājuma „Rožkalni” plānoto izmaksu
tāmē 2017.gadam pamatoto sociālo pakalpojumu izmaksas pieaugumu, kā arī 01.01.2012. un
18.06.2012. noslēgtajiem līgumiem ar Camphill nodibinājums „Rožkalni” par Saulkrastu novada
iedzīvotāju uzturēšanos iestādē,

12

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Camphill nodibinājums „Rožkalni” noteikto samaksu EUR 624,15 (seši simti
divdesmit četri euro 15 centi) mēnesī, sākot ar 2017.gada 1.janvāri.
2. Slēgt vienu divpusējo un vienu trīspusējo vienošanos par divu Saulkrastu novada
iedzīvotāju uzturēšanos Camphill nodibinājums „Rožkalni”. Apmaksu veikt pēc iestādes
piestādītā rēķina.

§18
Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā
ZIŅO L.Vaidere
Izskatot Bērnu tiesību aizsardzības komisijas priekšsēdētājas Ingūnas Feldmanes
14.11.2016. iesniegumu „Par Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva maiņu”, kas izskatīts
16.11.2016. Sociālo jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.5§4, un pamatojoties uz Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 58.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 23.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva:
1.1. Jekaterinu Bokši – Valsts policijas Rīgas policijas pārvaldes Saulkrastu iecirkņa
kārtības policijas inspektori leitnanti;
1.2. Rotu Ļihačevu – psihologu.
2. Ievēlēt Bērnu tiesību aizsardzības komisijā:
2.1. Līgu Ieviņu – Silgali – Valsts policijas Rīgas policijas pārvaldes Saulkrastu
iecirkņa kārtības policijas inspektori;
2.2. Ingūnu Rodzeviču – Saulkrastu sociālā dienesta psihologu.
3. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
amatpersonu sarakstā.
4. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.decembrī.
§19
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
ZIŅO L.Vaidere. Lai nebūtu iespējas materiālo palīdzību saistībā ar bērna piedzimšanu saņemt
vairākās pašvaldībās, saistošie noteikumi tiek papildināti ar punktu, ka Sociālais dienests pirms
pabalsta piešķiršanas pārbauda vai vecāki materiālo palīdzību saistībā ar bērna piedzimšanu nav
saņēmuši citā pašvaldībā.
Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada
domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par materiālo palīdzību
Saulkrastu novadā”” projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
1.punktu un Sociālo jautājumu komitejas 2016.gada 16.novembra atzinumu (protokols Nr.5§2),
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 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 6.pielikumā).
2. Izdotos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu 3 (trīs) 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 noteiktajā kārtībā.
§20
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2016.gada 31.oktobrī saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās
dzīvesvietas adrese/ (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/
nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada
16.novembra 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
16.novembra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.11/2016§1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, 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.novembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds, personas kods/ 249 euro (divi simti četrdesmit deviņi euro) mēnesī par to, ka
viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ saņem SIA “Rīgas Franču Skola”, reģistrācijas
numurs 40103309053, privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Mazais Princis”
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

§21
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2016.gada 26.oktobrī 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.
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada
16.novembra 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
16.novembra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.11/2016§2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, 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.novembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds, personas kods/ 249 euro (divi simti četrdesmit deviņi euro) mēnesī par to, ka
viņa dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi
“BeBeLV”, izglītības iestādes reģistrācijas numurs 4301802827.
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.
§22
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2016.gada 9.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
16.novembra 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.
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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
16.novembra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.11/2016§3),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, 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.novembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds, personas kods/ 228 euro (divi simti divdesmit astoņi euro) mēnesī par to, ka
viņas meita /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces
skola”, reģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto
līgumu, lēmums zaudē spēku.
§23
Par „Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centra „Saulespuķe””
nolikuma apstiprināšanu
ZIŅO G.Zonbergs.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības iestādes „Saulkrastu sociālais dienests”
struktūrvienības „Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centra „Saulespuķe”” nolikuma projektu,
pamatojoties uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas 23.11.2016. atzinumu
(protokols Nr.11/2016, §10) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības iestādes „Saulkrastu sociālais dienests”
struktūrvienības „Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centra „Saulespuķe”” nolikumu
(protokola 7.pielikumā).
2. Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē.

§24
Par Saulkrastu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
ZIŅO G.Zonbergs.
E.Grāvītis informē, ka nolikums tika skatīts divās Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
komitejas sēdēs. A.Dulpiņš – visi ieteikumi un ierosinājumi tika ņemti vērā.
V.Kalnakārklei pretenziju nav.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores Veltas Kalnakārkles 2016.gada 20.oktobra
iesniegumu Nr.1-21.1/148 par Saulkrastu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu, kas izskatīts
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Saulkrastu novada domes 2016.gada 16.novembra Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
komitejā (protokols Nr.11), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu vidusskolas nolikumu (protokola 8.pielikumā).
2. Atzīt par spēkā neesošu ar 2015.gada 25.februāra Saulkrastu novada domes apstiprināto
Saulkrastu vidusskolas nolikumu (protokols Nr.2§30).
§25
Par stratēģijas „Saulkrastu novada Izglītības attīstības
stratēģija 2016. – 2025. gadam” aktualizāciju
G.Zonbergs.
E.Grāvītis informē, ka pirms stratēģijas apstiprināšanas, jāaktualizē dati.
I.Baltiņa uzdod jautājumu par stratēģijas aktualizēšanas termiņu.
E.Grāvītis paskaidro, ka šobrīd nav tik svarīgi termiņi, bet ir svarīgi sagatavot kvalitatīvu
dokumentu un izstrādāt investīcijas plānu.
I.Baltiņa par attīstības perspektīvām stratēģijai - kad tiks apstiprināta, vai tika ņemti vērā
publiskās apspriešanas rezultāti, ierosina ievietot mājas lapā kā pagaidu dokumentu.
E.Grāvītis – gan koncepcijas pēdējo redakciju, gan apkopotus sabiedriskās apspriešanas
rezultātus dome var ievietot mājas lapā. Koncepcijas apstiprināšanas termiņi var tikt precizēti
pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas.
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
2016.gada 16.novembra un 2016.gada 23.novembra sēdēs izskatīja jautājumu par stratēģiju
„Saulkrastu novada Izglītības attīstības stratēģija 2016. – 2025. gadam”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un saskaņā ar Izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu (protokols Nr.11§12),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Aktualizēt stratēģiju „Saulkrastu novada Izglītības attīstības stratēģija 2016. – 2025.
gadam” atbilstoši izglītojamo skaitam uz 2016.gada 1.septembri un normatīvo aktu
izmaiņām, kā arī izstrādāt investīcijas plānu, ņemot vērā pieejamos finanšu resursus.
§26
Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksas noteikšanas un tarifikāciju veidošanas,
saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu
E.Grāvītis.
Direktoru priekšlikumi noteikumos ir iestrādāti.
V.Spitane norāda uz drukas kļūdu 27.punktā.
I.Lazdauska – aizejot kaut vienam Jūrmalas mūzikas un mākslas skolas audzēknim, mainās
konkrēta pedagoga tarifikācija.
V.Spitane informē, ka mūzikas skolai atsevišķa kārtība noteikumos nav atrunāta. Šie noteikumi
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pārtarifikāciju neparedz.
E.Grāvītis paskaidro, ka ja vidusskolā nomainās darbinieks - tā ir personāla maiņa, nevis
tarifikācijas maiņa. Ir jauns darbinieks, tarifikācija ir darba samaksas neatņemama daļa. Attiecībā
uz Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu – tarifikācija mainās aizejot skolēnam.
Debates par tarifikāciju apstiprināšanas kārtību, aizejot vidusskolas darbiniekam. Debatēs
piedalās: E.Grāvītis, A.Dulpiņš, V.Kalnakārkle
V.Spitane ierosina apstiprināt noteikumus un strādāt pie grozījumiem, lai noteiktu atsevišķu
kārtību Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai.
I.Lazdauska informē, ka aizejot audzēknim, skola nemaina visas tarifikācijas kopumā, tikai
konkrētam pedagogam. Pašlaik pretenziju nav, ja būs šādi gadījumi, būs jāveic grozījumi
noteikumos.
Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksas noteikšanas un tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un
apstiprināšanas kārtība” un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 16.11.2016. atzinumu (protokols
Nr.11/2016 §14) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksas noteikšanas un tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un
apstiprināšanas kārtība” (protokola 9.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
§27
Par Saulkrastu novada domes 2016.gada 28.septembra saistošo
noteikumu Nr. SN 19/2016 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2008.gada 23.decembra
saistošajos noteikumos Nr.40 „Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi””
precizēšanu
ZIŅO E.Grāvītis.
V.Spitane informē, ka noteikumi precizēti ņemot vērā saņemtos iebildumus no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Izskatot Saulkrastu novada domes (turpmāk - Domes) Juridiskās nodaļas vecākās
ekspertes Vitas Spitanes iesniegumu par 2016.gada 28.septembra saistošo noteikumu “Grozījumi
Saulkrastu novada domes 2008.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.40 „Saulkrastu
pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi”” precizēšanu, un pamatojoties uz Finanšu komitejas
16.11.2016. atzinumu (protokols Nr.11/2016, §8) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (turpmāk - ministrija) 2016.gada 24.oktobra atzinumu Nr.18-6/7802, secināts:
1) Ministrijas iebildumu pirmais punkts, kurā lūgts “svītrot no Saulkrastu novada domes
2008.gada 23.decembra saistošo noteikumu Nr.40 “Saulkrastu pilsētas kapsētas
uzturēšanas noteikumi” izdošanas tiesiskā pamatojuma norādi uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta pirmās daļas 9.punktu, un
saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu papildināt ar likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu” ņemts vērā. Noteikumu izdošanas tiesiskais
pamatojums precizēts atbilstoši ministrijas norādītajam, proti, tiesiskajā pamatojumā
norādīta atsauce uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu.
2) Ministrijas iebildumu otrais punkts ņemts vērā. Vārds “dzīve vieta” aizstāts ar vārdu
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“dzīvesvieta”, atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam.
3) Ministrijas iebildumu trešais punkts, kurā lūgts “svītrot saistošo noteikumu 21.punktu, jo
administratīvā atbildība par patvaļīgu koku ciršanu ir paredzēta Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 67.pantā, kā arī Krimināllikuma 109.pantā” ņemts vērā. Noteikumu
22.punkts izteikts šādā redakcijā: “22. Svītrot Noteikumu 29.punktu.”.
4) Ministrijas iebildumu ceturtais punkts precizēts, ņemot vērā Ministrijas iebildumu, ka
“pašvaldība nevar uzlikt par pienākumu kapavietas uzturētājam apzaļumot kapa kopu, tā
ir kapavietas uzturētāja brīva izvēle”. Precizēts Noteikumu 24.punkts. Noteikumu
24.punkts izteikts šādā redakcijā: “24. Svītrot Noteikumu 31.punktā vārdus „ , granti” un
“, tām jābūt apzaļumotām”.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1.
Precizēt Saulkrastu novada domes 2016.gada 28.septembra saistošos noteikumus Nr.
SN 19/2016 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2008.gada 23.decembra saistošajos
noteikumos Nr.40 „Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi”” (protokola
10.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.
§28
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”
izdošanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes 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””
projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr. 11/2016 §10) un likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “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”” (protokola 11.pielikumā).
2. Izdotos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu trīs 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.
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§29
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 25.maija
iekšējos noteikumos Nr.IeN 11/2016 “Nekustamo īpašumu
apsekošanas komisijas nolikums”” apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada
25.maija iekšējos noteikumos Nr.IeN 11/2016 “Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas
nolikums”” un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 16.11.2016. atzinumu (protokols Nr.11/2016
§11) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada
25.maija iekšējos noteikumos Nr.IeN 11/2016 “Nekustamo īpašumu apsekošanas
komisijas nolikums”” (protokola 12.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
§30
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 27.jūnija
nolikumā “Juridiskās nodaļas nolikums”” apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada
27.jūnija nolikumā “Juridiskās nodaļas nolikums”” un, pamatojoties uz Finanšu komitejas
16.11.2016. atzinumu (protokols Nr.11/2016, §9) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada
27.jūnija nolikumā “Juridiskās nodaļas nolikums”” (protokola 13.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
§31
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
ZIŅO E.Grāvītis
Vita Spitane lūdz precizēt noteikumu 16.punktu un izteikt šādā redakcijā: “Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja izskata saņemto iesniegumu
nākamajā komitejas sēdē pēc iesnieguma iesniegšanas un pārbauda šo noteikumu 13.punktā un
14.punktā norādītos apstākļus, iesniegumam pievienotos dokumentus un sniedz atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu un līguma noslēgšanu ar Privāto iestādi, Uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju vai aukli, vai atteikumu piešķirt kompensāciju. Pēc komitejas atzinuma Dome pieņem
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lēmumu par kompensācijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kompensāciju”. Deputātiem
iebildumu nav.
Izskatot 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”” projektu un, pamatojoties uz
Finanšu komitejas 16.11.2016. atzinumu (protokols Nr.11/2016, §13) un likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “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” (protokola 14.pielikumā).
2. Izdotos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu trīs 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.
§32
Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku atlases un darbā
pieņemšanas kārtība” apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē saņemts Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas Sanitas
Saksones 2016.gada 15.novembra iesniegums par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada
pašvaldības darbinieku atlases un darbā pieņemšanas kārtība” projekta apstiprināšanu.
Saskaņā Saulkrastu novada domes 2016.gada 26.oktobra sēdē apstiprināto Saulkrastu
novada pašvaldības iestādes „Saulkrastu novada dome” pretkorupcijas pasākumu plānu 2016.2018.gadam, pretkorupcijas plāna 9.punktā identificēts risks- nevienlīdzīga attieksme lēmumu
pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem- nepieciešams noteikt kārtību, kādā notiek
darbinieku izvērtēšana, pieņemot darbā vai pārceļot darbinieku citā amatā.
Lai noteiktu vienotu kārtību darbinieku atlasei un pieņemšanai darbā visās Saulkrastu
novada domes izveidotajās iestādēs, pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu un ievērojot 2016.gada 16.novembra Finanšu komitejas atzinumu (protokols
Nr.11/2016§7)
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku atlases un
darbā pieņemšanas kārtība” (protokola 15.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
§33
Par iekšējo noteikumu “Par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu
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segšanas kārtību Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”
apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē saņemts Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas Sanitas
Saksones 2016.gada 15.novembra iesniegums par iekšējo noteikumu “Par kvalifikācijas
paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību Saulkrastu novada pašvaldības
amatpersonām un darbiniekiem” projekta apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 27.panta trešo daļu, Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un ievērojot 2016.gada 16.novembra Finanšu
komitejas atzinumu (protokols Nr.11/2016§6)
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto
izdevumu segšanas kārtību Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonām un
darbiniekiem” (protokola 16.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
§34
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
ZIŅO E.Grāvītis
V.Spitane informē, ka noteikumos ir noteikta kārtībā, kādā izglītojamais tiek atskaitīts no
profesionālās ievirzes izglītības programmas gadījumā ja veidojas parāds vairāk par 3 mēnešiem.
Vecāki tiek informēti par parādu, ir noteikts termiņš līdz kuram jāapmaksā parāds, ja mēneša
laikā parāds netiek samaksāts, skolēns tiek atskaitīts.
Izskatot 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”” projektu
un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 16.11.2016. atzinumu (protokols Nr.11/2016 §12),
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 16.11.2016. atzinumu (protokola
Nr.11/2016 §8) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “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”” (protokola 17.pielikumā).
2. Izdotos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu trīs darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
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sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.
§35
Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas
debitoru parādu norakstīšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes vietnieces Astrīdas Andersones
2016.gada 14.novembra iesniegumu, kas izskatīts 2016.gada 16.novembra Finanšu komitejas
sēdē (protokols Nr.11/2016 §30) un, pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. punktā noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Norakstīt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas debitoru parādus par kopējo
summu 2139,13 euro (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit deviņi euro, 13 centi), kas
radušies laika posmā no 2008. līdz 2011.gadam.
2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitoru parādu
un izveidoto uzkrājumu norakstīšanu (pēc pielikumā pievienotā saraksta) (saraksts
protokola 18.pielikumā).
§36
Par izmaiņām Sociālās aprūpes mājas 2016.gada budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes māja” direktores J.Skujiņas
15.11.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.11.2016.
sēdē (protokols Nr.11/2016§42), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Sociālās aprūpes mājas
(Struktūrvienība 09) 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.
§37
Par finanšu līdzekļu paredzēšanu 2017.gadā
ZIŅO E.Grāvītis
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Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” iepirkumu komisijas locekles, protokolistes
I.Kļaviņas 11.11.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
16.11.2016. sēdē (protokols Nr.11/2016§38), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Paredzēt finansējumu 2017.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā „Ceļu
un ielu uzturēšana, apsaimniekošana un remonts” (Struktūrvienība 01723) 72846,00 euro
(bez PVN) apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 224616 (Grants un šķembu seguma
uzturēšana), lai atmaksātu SIA “Saulkrastu komunālserviss” iepirkuma “Saulkrastu
novada pašvaldības ielu un ceļu remonta darbi ar grants šķembu maisījumu” paredzētos
darbus 2017.gadā.
§38
Par grozījumu veikšanu 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības
budžeta ieņēmumos un izdevumos
ZIŅO E.Grāvītis
G.Vīgants informē par nepieciešamajiem grozījumiem 2016.gada pašvaldības budžetā.
Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta
14.11.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.11.2016.
sēdē (protokols Nr.11/2016§3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos un
izdevumos pamatojoties uz projekta “Multifunkcionāla jauniešu centra izveide
Saulkrastos, Raiņa ielā 7” realizāciju.
1.1. Palielināt ieņēmumu pozīcijas:
1.1.1. “Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem (pasākumiem)” (ekonomiskās klasifikācijas kods - EKK 18.630,
struktūrvienība 017234) par 20 534,00 euro apmērā;
1.1.2. “Aizņēmumi” (EKK 400020001, struktūrvienība 017234) par 101 896,00 euro
apmērā.
1.2. Piešķirt no neparedzētajiem līdzekļiem 13 370,00 euro projekta realizācijai, lai
nodrošinātu projekta priekš finansējumu
1.3. Palielināt izdevumus izdevumu pozīcijas:
1.3.1. “Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās - PVN” EKK 2511
(PVN maksājumi) par 20 689,00 euro apmērā (struktūrvienība 0122);
1.3.2. “Projekts “Multifunkcionāla jauniešu centra izveide Saulkrastos, Raiņa ielā 7””
par 115 111,00 euro apmērā (struktūrvienība 017234, projekts 5212), paredzēt
izdevumos šādos EKK:
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1.3.2.1. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 500,00 euro;
1.3.2.2. EKK 2312 (Inventārs) par 5 184,00 euro;
1.3.2.3. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 8 195,00 euro;
1.3.2.4. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 3 583,00 euro;
1.3.2.5. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošanu un nepabeigtā būvniecība) par
97 649,00 euro.
§39
Par VJMMS 2016.gada budžeta grozījumiem
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Lazdauskas
28.10.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.11.2016.
sēdē (protokols Nr.11/2016§31), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, MK 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”
27.punktu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 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 “Mērķdotācijas mūzikas un mākslas skolai
VJMMS” (EKK 18.628) par 1014,00 euro.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
2.1. palielināt VJMMS (Struktūrvienība 101) budžeta izdevumu plānu:
2.1.1. EKK 1146 (Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba
kvalitāti) par 821,00 euro, lai varētu apmaksāt piemaksas par darba
kvalitāti;
2.1.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 193,00 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. un 2. punktā minētos grozījumus.
§40
Par budžeta izmaiņām
ZIŅO E.Grāvītis.
J.Krūmiņa ziņo par budžeta izmaiņām. Sakarā ar Zvejniekciema kultūras nama remontu, ir
paredzēti 2000 eiro pārbūves projektēšanas uzdevumu izstrādei, bet pamatojoties uz noslēgto
līgumu ir zināma precīza naudas summa, lūdz deputātiem palielināt lēmumprojekta 2.15.punktā
summu uz 541 eiro no paredzētiem līdzekļiem degvielai. Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
direktores J.Krūmiņas 11.11.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 16.11.2016. sēdē (protokols Nr.11/2016§36), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
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NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
2016.gada budžeta ieņēmumus:
1.1.
EKK 18.690 (Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu
uzturēšanas izdevumu transferti) par EUR 2500,00 (Valsts kultūrkapitāla fonda
piešķirtais finansējums projekta „Jaunie Latvijas kamermūziķi Saulkrastiem
2016” realizācijai);
1.2.
EKK 21.499 (Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi) par EUR
1000,00 (biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” piešķirtais finansējums
projekta „Vieglatlētika vieno visus: Veni, vidi, vici” realizācijai).
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” 2016.gada budžeta izdevumos:
2.1.
EKK 1150 (Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata) par EUR 2500,00 (projekta finansējums);
2.2.
EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas no
kuriem aprēķina IIN un VSAO) par EUR 2000,00;
2.3.
EKK 2121 (Dienas nauda dienestu komandējumiem ārvalstīs) EUR
174,00;
2.4.
EKK 221901 (Sakaru pakalpojumi) EUR 40,00;
2.5.
EKK 221902 (Interneta pieslēguma maksa) EUR 81,00;
2.6.
EKK 2221 (Maksa par apkuri) EUR 5000,00;
2.7.
EKK 2224 (Izdevumi par atkritumu izvešanu) EUR 100,00;
2.8.
EKK 2242 (Transporta līdzekļu uzturēšana un remonts) EUR 563,00;
2.9.
EKK 2261 (Ēku, telpu īre un noma) EUR 285,00;
2.10. EKK 2312 (Inventārs) par EUR 414,00 (projekta finansējums);
2.11. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai) EUR 150,00;
2.12. EKK 2351 (Remontmateriāli) EUR 250,00;
2.13. EKK 2352 (Saimnieciskie materiāli) EUR 250,00;
2.14. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par EUR 586,00 (projekta
finansējums);
2.15. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība) EUR
2541,00;
3. Samazināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” 2016.gada budžeta izdevumos:
3.1.
EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) EUR 500,00;
3.2.
EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes
gadījumu apdrošināšanai) EUR 1000,00;
3.3.
EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas no
kuriem neaprēķina iemaksas) EUR 500,00;
3.4.
EKK 2111 (Dienas nauda dienesta komandējumiem iekšzemē) EUR
125,00;
3.5.
EKK 2112 (Pārējie komandējumu un braucienu izdevumi) EUR 49,00;
3.6.
EKK 221903 (Pasta pakalpojumi) EUR 40,00;
3.7.
EKK 2223 (Izdevumi par elektroenerģiju) EUR 100,00;
3.8.
EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) EUR 161,00;
3.9.
EKK 2234 (Darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem) EUR
81,00;
3.10. EKK 2241 (Ēku, būvju un telpu remonts) EUR 151,00;
3.11. EKK 2243 (Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana) EUR 4212,00;
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3.12. EKK 2251 (Informācijas sistēmas uzturēšana) EUR 539,00;
3.13. EKK 2264 (Iekārtu un inventāra īre un noma) EUR 285,00;
3.14. EKK 2313 (Spectērpi) EUR 150,00;
3.15. EKK 2321 (Kurināmais) EUR 2500,00;
3.16. EKK 2354 (Transporta uzturēšanas materiāli) EUR 500,00.
3.17. EKK 2322 (Degviela) EUR 541.00.
4. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2016 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1., 2. un 3. punktā minētos grozījumus.
§41
Par grozījumiem 2016.gada budžetā
ZIŅO E.Grāvītis.
G.Vīgants lūdz precizēt 1.2.6. punkta ekonomiskās klasifikācijas kodu uz 5238. Deputātiem
iebildumu nav.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 14.11.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.11.2016. sēdē (protokols
Nr.11/2016§33), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 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 vidusskolas budžeta (Struktūrvienība 02) izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes
gadījumu apdrošināšanai) par 1205,00 euro;
1.1.2. EKK 2244(Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 300,00 euro;
1.1.3. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, apkalpošana) par 600,00
euro;
1.1.4. EKK 2321 (Maksa par kurināmo) par 619,00 euro;
1.1.5. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 4020,00 euro.
1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta (Struktūrvienība 02) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2112 (Iekšzemes komandējumi -Pārējie komandējumu un dienestu
braucienu izdevumi) par 100,00 euro;
1.2.2. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 900,00 euro, lai
nodrošinātu 40 skolēnu transportu uz mēģinājumiem un koncertiem Rīgā
lieluzvedumā “No zobena saule lēca”;
1.2.3. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par
1205,00 euro, lai nodrošinātu projekta “Sirds pase” skolēnu sirds veselības
pārbaudi;
1.2.4. EKK 231201 (Inventārs) par 125,00 euro, lai iegādātos slēdzamo stendu;
1.2.5. EKK 2361 (Mīkstais inventārs) par 519,00 euro;
1.2.6. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un biroja tehnika) par 3895,00 euro, lai
iegādātos projektoru, dokumentu kameru un interaktīvo tāfeli.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos notei umos Nr.SN2/2016
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.
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§42
Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 10.11.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.11.2016. sēdē (protokols
Nr.11/2016§29), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
1.1. samazināt Sociālo pabalstu (Struktūrvienība 083) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 6324 (Bērnu ārpus ģimenes
aprūpe) par 5000,00 euro;
1.1.2. EKK 7212 (Transferi citām pašvaldībām) par 2000,00 euro.
1.2. palielināt Sociālo pabalstu (Struktūrvienība 083) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 6412 (Samaksa par soc. aprūpes institūciju pakalpojumiem) par
5000,00 euro, lai varētu nodrošināt pirktos ilgstošus sociālos pakalpojumus
līdz gada beigām;
1.2.2. EKK 64231 (Bērna piedzimšanas pabalsts) par 2000,00 euro.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.
§43
Par izmaiņām VJMMS 2016.gada budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Lazdauskas
14.11.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.11.2016.
sēdē (protokols Nr.11/2016§32), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
1.1.
samazināt VJMMS budžeta (Struktūrvienība 101) izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 2121 (Ārvalstu komandējumi – dienas nauda) par 600,00 euro;
1.1.2. EKK 2122(Ārvalstu komandējumi - pārējie komandējumu un darba
braucienu izdevumi) par 450,00 euro;
1.1.3. EKK 2111 (Iekšzemes komandējumi, dienesta braucieni – dienas nauda)
par 80,00 euro;
1.1.4. EKK 2222 (Maksa par ūdeni un kanalizāciju) par 90,00 euro;
1.1.5. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, apkalpošana) par
250,00 euro;
1.1.6. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 682,00 euro.
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1.2.

palielināt VJMMS budžeta (Struktūrvienība 101) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1148 (Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana) par
682,00 euro;
1.2.2. EKK 231201 (Inventārs) par 650,00 euro.
1.2.3. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 540,00 euro.
1.2.4. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 80,00 euro;
1.2.5. EKK 5233 (Bibliotēku uzkrājumi) par 200,00 euro.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1. un 2. punktā minētos grozījumus.

§44
Par Saulkrastu novada pašvaldības budžeta palielināšanu
klasifikācijas kodā 1148 (Prēmijas un naudas balvas)
ZIŅO E.Grāvītis. 16.12.2016. Finanšu komitejas sēdē deputātu viedokļi dalījās.
A.Dulpiņš – izvērtējot savus darbiniekus, izvērtējot viņu kompetences, darba kvalitāti, uzklausot
fiziskā darba veicējus – apkopējas, sētniekus, šo darbinieku kategoriju nav bijusi iespēja
iepriecināt ar prēmijām, kaut šis darbs ir pietiekoši svarīgs un visiem vajadzīgs, savu viedokli
kopš 16.12.2016. finanšu komitejas mainījis. A.Dulpiņš aicina visus deputātus balsot “PAR”
lēmuma pieņemšanu.
J.Grabčiks pauž viedokli, ka ir vajadzīga darbinieku motivējošā puse. Dome nevar lielīties par
milzīgām iespējām un prēmiju apjomiem, bet tā ir iespēja pateikt paldies darbiniekiem par viņu
darbu. Par apmēru lems nodaļas vai iestāžu vadītāji, jo arī vadītājiem līdz šim nebija iespējas
izcelt tos darbiniekus, kas ir radošāki, vairāk strādājoši. J.Grabčiks lēmuma pieņemšanu atbalsta.
G.Vīgants lūdz precizēt 1.7.1. un 1.7.2. punktus, labojot 1.7.1. punkta summu uz 276.00 euro,
1.7.2. punkta summu uz 65.00 euro. Precizēt 1.19.1.punkta summu uz 6893.00 euro.
Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta
14.11.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.11.2016.
sēdē (protokols Nr.11/2016§4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku darbu izpildes ikgadējās novērtēšanas norisi,
lai izmaksātu ikgadējās darbu izpildes novērtēšanas prēmijas darbiniekiem (20 % no
darbiniekam noteiktās mēnešalgas).
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, J.Grabčiks,
A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, N.Līcis lēmuma pieņemšanā nepiedalās,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumos.
1.1. Palielināt Domes (Struktūrvienība 0111) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 1096,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.1.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 259,00 euro.
1.2. Palielināt Dzimtsarakstu (Struktūrvienība 016) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 334,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 79,00 euro.
1.3. Palielināt Finanšu un grāmatvedības nodaļas (Struktūrvienība 012) budžeta izdevumu
plānu:
1.3.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 1890,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.3.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 446,00 euro.
1.4. Palielināt Juridiskās nodaļas (Struktūrvienība 0123) budžeta izdevumu plānu:
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1.4.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 1106,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.4.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 261,00 euro.
1.5. Palielināt Lietvedības un personāla nodaļas (Struktūrvienība 018) budžeta izdevumu
plānu:
1.5.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 708,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.5.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 167,00 euro.
1.6. Palielināt Pašvaldības policijas (Struktūrvienība 05) budžeta izdevumu plānu:
1.6.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 2454,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.6.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 579,00 euro.
1.7. Palielināt Bāriņtiesas (Struktūrvienība 12) budžeta izdevumu plānu:
1.7.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 276,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.7.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 65,00 euro.
1.8. Palielināt TIC (Struktūrvienība 13) budžeta izdevumu plānu:
1.8.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 508,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.8.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 120,00 euro.
1.9. Palielināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas (Struktūrvienība 019) budžeta
izdevumu plānu:
1.9.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 1505,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.9.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 355,00 euro.
1.10.
Palielināt Attīstības un plānošanas nodaļas (Struktūrvienība 0117) budžeta
izdevumu plānu:
1.10.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 473,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.10.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 112,00 euro.
1.11.
Palielināt Būvvaldes (Struktūrvienība 015) budžeta izdevumu plānu:
1.11.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 588,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.11.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 139,00 euro.
1.12.
Palielināt Bibliotēkas (Struktūrvienība 012) budžeta izdevumu plānu:
1.12.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 682,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.12.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 161,00 euro.
1.13.
Palielināt PII “Rūķītis” (Struktūrvienība 041) budžeta izdevumu plānu:
1.13.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 2481,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.13.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 585,00 euro.
1.14.
Palielināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu:
1.14.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 2005,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.14.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 473,00 euro.
1.15.
Palielināt Zvejniekciema vidusskolas (Struktūrvienība 03) budžeta izdevumu
plānu:
1.15.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 1874,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.15.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 442,00 euro.
1.16.
Palielināt VJMMS (Struktūrvienība 101) budžeta izdevumu plānu:
1.16.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 625,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.16.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 147,00 euro.
1.17.
Palielināt Sociālās aprūpes mājas (Struktūrvienība 09) budžeta izdevumu plānu:
1.17.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 1387,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.17.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 327,00 euro.
1.18.
Palielināt Sociālā dienesta (Struktūrvienība 081) budžeta izdevumu plānu:
1.18.1. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 1767,00 euro, lai izmaksātu prēmijas;
1.18.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 417,00 euro.
1.19.
Samazināt izdevumu pozīcijas “Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa”
(Struktūrvienība 0118) budžeta izdevumu plānu:
1.19.1. EKK 2283 (Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu) par 6893,00 euro, jo
samazinātas procentu likmes ņemtajiem aizņēmumiem;
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1.19.2. EKK 4311 (Budžetu iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei) par 20000,00 euro,
jo samazinātas procentu likmes ņemtajiem aizņēmumiem.
§45
Par izmaiņām pārvaldes dibinātājpašvaldību
līdzmaksājumu tarifos
ZIŅO E.Grāvītis. Jautājums tika izskatīts Uzraudzības padomes sēdē, pamatojoties uz pedagogu
algu pieaugumu, algu griestu pieaugumu izglītības iestāžu vadītājiem, atbalsta personālam,
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes finansēšanai palielinās iemaksājuma summas par
dalību pašvaldībām.
G.Vīgants informē, ka kopējais pieaugums gada griezumā ir 1500 eiro.
Izskatot Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes
priekšsēdētājas L.Kadiģes 07.10.2016. vēstuli, kas izskatīta Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 16.11.2016. sēdē (protokols Nr.11/2016§1), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, komercdarbības atbalsta kontroles likuma 7.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes dibinātājpašvaldību domēm
izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma palielināšanu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvaldei ar 01.01.2017., veikt izmaiņas pārvaldes nolikuma 5. sadaļas 2. punktā;
2. 2.punkta 2.1. un 2.2. apakšpunktus izteikt šādā redakcijā “Dibinātāju līdzdalības
maksājuma daļa tiek aprēķināta no pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju skaita pēc Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem datiem uz esošā kalendārā gada 01 .jūliju, pēc
principa :
2.1. ja pašvaldībā ir no 1000 līdz 5000 deklarēto iedzīvotāju maksājums ir 1.85 euro
(viens euro un 85 centi) par deklarēto personu;
2.2. par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 5001 , maksājuma apmērs ir 1.56 euro (viens
euro un 56 centi) par deklarēto personu;”
§46
Par pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa
programmas 2016.-2018.gadam apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta
15.11.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.11.2016.
sēdē (protokols Nr.11/2016§2), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda izlietošanas vidēja
termiņa programmu 2016.-2018.gadam. Visi izdevumi paredzēti kā pašvaldības ceļu un
ielu uzturēšanas izdevumi no valsts saņemtās mērķdotācijas Ceļu un ielu fondam:
1.1. 2016.gadā – 134 376,00 euro;
1.2. 2017.gadā – 134 376,00 euro;
1.3. 2018.gadā – 134 376,00 euro.
§47
Par Saulkrastu suvenīru klāsta papildināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu tūrisma informācijas centra vadītājas G.Memmēnas 2016.gada
10.novembra iesniegumu ar lūgumu papildināt Saulkrastu novada domes 2016.gada 29.jūnija
lēmuma „Par suvenīru izgatavošanu un atsavināšanu” (prot.Nr.8 §10) pielikumu ar jauniem
suvenīriem, pamatojoties uz Finanšu komitejas 2016.gada 16.novembra atzinumu (protokols
Nr.11 §37),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Papildināt Saulkrastu novada domes 2016.gada 29.jūnija lēmuma „Par suvenīru
izgatavošanu un atsavināšanu” (prot.Nr.8§10) pielikumu ar jauniem suvenīriem
(protokola 19.pielikumā).
§48
Par ielu un ceļu garumu un segumu platības precizēšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašumu speciālista A.Blankenberga 2016.gada 7.novembra iesniegumu, kas izskatīts
2016.gada 16.novembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.11/2016§15) un, pamatojoties uz
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 2.1. nodaļā noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai precizēt
grāmatvedības bilancē esošo ielu un ceļu garumus un segumu platības, saskaņā ar VAS
“Latvijas Valsts ceļi” apstiprinātajiem Saulkrastu novada ielu un ceļu sarakstiem
(protokola 20.pielikumā 5 ielu un ceļu saraksti).
§49
Par jaunu īpašumu uzņemšanu Saulkrastu novada
pašvaldības grāmatvedības bilancē
ZIŅO E.Grāvītis
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Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašumu speciālista A. Blankenberga 2016.gada 8.novembra iesniegumu, kas izskatīts
2016.gada 16.novembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.11/2016§20) un, pamatojoties uz
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 2.1. punktā noteikto un Saulkrastu novada domes 2016.gada 24.februāra
lēmumu Nr. 2§5,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai:
1.1. Uzņemt grāmatvedības bilancē jaunos zemes īpašumus saskaņā ar tabulu.
Nr.
Ielas nosaukums
p/k
1.
Airu iela 1A
2.
Airu iela 2

Kadastra Nr.
80130010010
80130010009

Platība
(kv.m.)
322
1168

Kad. Vērtība
(EUR)
41.00
12 627

Bilances
konts
1214
1214

1.2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130010382 nosaukumu, precizēt
platību un vērtību saskaņā ar tabulu.
Nr.
Ielas nosaukums
Kadastra Nr.
Platība
Kad. Vērtība Bilances
p/k
(kv.m.)
(EUR)
konts
1.
Zvejnieku iela 13
80130010382
24120
1 672
1217
§50
Par jaunu īpašumu uzņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības
grāmatvedības bilancē
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašumu speciālista A. Blankenberga 2016.gada 7. novembra iesniegumu, kas
izskatīts 2016.gada 16.novembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.11/2016§17) un,
pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.1. punktā noteikto un Saulkrastu novada domes
2016.gada 27.jūlija lēmumu Nr. 10§4,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai:
1.1. Uzņemt grāmatvedības bilancē jaunos zemes īpašumus saskaņā ar tabulu.
Nr.
Ielas nosaukums
Kadastra Nr.
Platība
Kad. Vērtība Bilances
p/k
(kv.m.)
(EUR)
konts
1.
Apogu iela
80330032863
227
32.00
1214
2.
Rubeņu iela
80330032862
465
65.00
1214
3.
Teteru iela
80330032828
3046
426.00
1214
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1.2.Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330032839 nosaukumu, precizēt
platību un vērtību saskaņā ar tabulu.
Nr.
Ielas nosaukums
Kadastra Nr.
Platība
Kad. Vērtība Bilances
p/k
(kv.m.)
(EUR)
konts
1.
Ainavas grāvis
80330032839
1221
171.00
1214
§51
Par jaunu īpašumu uzņemšanu Saulkrastu novada
pašvaldības grāmatvedības bilancē
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašumu speciālista A. Blankenberga 2016.gada 7. novembra iesniegumu, kas
izskatīts 2016.gada 16.novembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.11/2016§18) un,
pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.1. punktā noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai:
1.1. Uzņemt grāmatvedības bilancē jaunos zemes īpašumus saskaņā ar tabulu.
Nr.
p/k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ielas nosaukums
1. līnija
2. līnija
3. līnija
4. līnija
5. līnija
6. līnija
7. līnija
8. līnija
Loka iela

Kadastra Nr.
80330021879
80330021880
80330021881
80330021883
80330021882
80330021884
80330021885
80330021886
80330021887

Platība
(kv.m.)
3493
2534
2031
1783
1522
1114
1018
1238
10074

Kad. Vērtība
(EUR)
489.00
355.00
284.00
250.00
213.00
156.00
143.00
173.00
1410.00

Bilances
konts
1214
1214
1214
1214
1214
1214
1214
1214
1214

1.2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330021700 nosaukumu,
precizēt platību un vērtību saskaņā ar tabulu.
Nr.
Ielas nosaukums
Kadastra Nr.
Platība
Kad. Vērtība Bilances
p/k
(kv.m.)
(EUR)
konts
1.
Ceļš Zeme80330021700
13000
1 820.00
1214
Liepaine
§52
Par jaunu īpašumu uzņemšanu Saulkrastu novada
pašvaldības grāmatvedības bilancē
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašumu speciālista A. Blankenberga 2016.gada 7. novembra iesniegumu, kas
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izskatīts 2016.gada 16.novembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.11/2016§19) un,
pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.1. punktā noteikto un Saulkrastu novada domes
2014.gada 19.decembra lēmumu Nr. 17§6,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai:
1.1.Uzņemt grāmatvedības bilancē jaunos zemes īpašumus saskaņā ar tabulu.
Nr.
Ielas nosaukums
Kadastra Nr.
Platība
Kad. Vērtība Bilances
p/k
(kv.m.)
(EUR)
konts
1.
Ainažu iela 13D
80130020055
32328
3 621.00
1217
2.
Ainažu iela 13A
80130020053
1214
24 872.00
1217
3.
Ainažu iela 13C
80130020054
1200
7 517.00
1217
4.
Ainažu iela 17B
80130020052
1414
8 857.00
1217
5.
Ainažu iela 17C
80130020051
1523
9 540.00
1217
6.
Ainažu iela 17D
80130020050
67939
7 609.00
1217
7.
Ainažu iela 17A
80130020372
65820
7 372.00
1217
8.
Ainažu iela 19D
80130020048
28724
3 217.00
1217
9.
Raiņa iela 18
80130020056
31763
3 557.00
1217
10. Vidrižu
iela 80130020040
3525
395.00
1214
6.zemes vienība
11. Stirnu iela 2.zemes 80130020037
2728
306.00
1214
vienība
1.2.Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130020049 nosaukumu, precizēt
platību un vērtību saskaņā ar tabulu.
Nr.
Ielas nosaukums
Kadastra Nr.
Platība
Kad. Vērtība Bilances
p/k
(kv.m.)
(EUR)
konts
1.
Ainažu iela 13B
80130020049
1239
12 697.00
1217
Plkst.16.22 deputāts N.Līcis atstāj sēdes zāli
§53
Par meliorācijas grāvju un caurteku uzņemšanu Saulkrastu novada
pašvaldības grāmatvedības bilancē
ZIŅO E.Grāvītis.
J.Rudzīte lūdz precizēt nosaukumu un lēmumprojekta 1.punktu, papildinot pēc vārda “grāvju” ar
vārdiem “un caurteku”.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka tehniskos un nekustamā
īpašuma jautājumos A.Gavara 2016.gada 11.novembra iesniegumu, kas izskatīts 2016.gada
16.novembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.11/2016§23) un, pamatojoties uz Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 2.1. nodaļā noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, J.Grabčiks,
A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
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NOLEMJ:
1. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt
grāmatvedības bilancē meliorācijas grāvjus un caurtekas saskaņā ar tabulu:
Ielas
nosaukums
Ainažu iela
Tallinas iela
Kuršu iela
Celtnieku iela
Ābeļu iela
Vītiņu iela
Alfrēda
Kalniņa iela
Astotā iela
(VEFBiķernieki)
Robežu iela
(Jubileja)
Devītā iela
(VEFBiķernieki)
VEF Pabaži
1.iela (Gaisma)
3.iela (Gaisma)
Jūras iela
(Saulīte)
Flotes iela
(Saulīte)
V78 labā puse

Tajā sk.
Caurteku
kolektora
skaits
garums
gab.
(m)
3
4
70
1

Zemes
vienības
kad.apz.

Garums
(m)

Krasta - Zvejnieku
,,Jūrkalni''- Ostas iela
jūras pusē
Enkuru iela - Ganību
iela
visā garumā
visā garumā

80130010180
80330010845
80330010809

155
395
110

80330010838
80130050271
80130050176

295
165
415

7
8
10

Pirmā - Vidrižu

80130020179

500

6

9.iela - 8.iela Nr.24
Vēsma - gar Valsts
mežu

80330032848

1015

20

80330032833

1470

17

Pēterupe - 10.iela
Nr.32
No Nr.12- Nr.19
visā garumā
visā garumā

80330032849
80330033085
80330021702
80330021702

815
85
625
70

12
2
10
2

visā garumā

80330021706

345

8

visā garumā

80330021706

230

8

V39 - Draudzības
iela (Ķīšupe-1)

80330021708

480

12

Grāvja posms

45

165

Plkst. 16:23 ierodas N.Līcis
§54
Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis”
amatu vietu sarakstā
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē saņemti pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” (turpmāk
tekstā- Iestāde) vadītājas Sanitas Tībergas 04.11.2016. iesniegumi par trīs amata vietu
likvidēšanu un vienas jaunas amata vietas izveidošanu. Izskatot S.Tībergas iesniegumus,
konstatēts:
1) izvērtējot amata vietas „Šuvējs” noslodzi, konstatēts, ka šuvējai ir samazinājies un
turpināsies samazināties darba apjoms, jo nepieciešamo mīksto inventāru Iestāde
iegādājās gatavā veidā, kas ir finansiāli izdevīgāk. Līdz ar to amata vieta „Šuvējs”
Iestādei ir nelietderīga un rada papildus izdevumus;
2) Izvērtējot amata vietas „Remontstrādnieks” faktisko noslodzi, konstatēts, ka Iestāde
nespēj nodrošināt remontstrādnieku ar darbu 8 stundas dienā sakarā ar nepietiekamu
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darba apjomu. Lai veiktu specifiskus darbus, Iestādei nepieciešams pieaicināt noteiktas
jomas speciālistus (elektriķi, santehniķi, speciālistu ventilācijas un apkures jomās utt.),
kuru darbs tiek apmaksāts, saskaņā ar piestādīto rēķinu, kas rada papildus izdevumus
Iestādes budžetā;
3) 2016.gada Iestādes amatu vietu sarakstā ir paredzētas divas amata vietas „Asistents
personām ar invaliditāti”, no kurām aizpildīta ir viena amata vieta. Otra amata vieta ir
vakanta, jo no vecāku puses nav pieprasījuma šādam pakalpojumam. Lai racionāli
izmantotu Iestādes budžeta līdzekļus, viena amata vieta „Asistents personām ar
invaliditāti” ir likvidējama;
4) vairākiem bērniem, kas apmeklē Iestādi ir nepieciešama individuāla (speciāla) pieeja
mācību un attīstības procesā. Lai nodrošinātu atbalstošu vidi bērniem ar attīstības
traucējumiem, Iestādē nepieciešams īstenot speciālo pirmsskolas izglītības programmu ar
speciāli izglītota pedagoga palīdzību.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” funkciju izpildi,
efektīvu finanšu līdzekļu izlietošanu un Iestādei piešķirto finanšu līdzekļu ekonomiju,
pamatojoties uz
1) likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka- lai izpildītu savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam
pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus
2) likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas cita starpā nosaka, ka
tikai dome var noteikt pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību;
3) MK 30.11.2010.noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”;
4) MK 29.01.2013. noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”;
5) Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
2016.gada 16.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.11/2016§5) un Finanšu komitejas
2016.gada 16.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.11/2016§28),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Likvidēt pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” ar 2017.gada 1.janvāri amata vietu:
Amatu saime,
apakšsaime

39. Sociālais
darbs

Amata
līmenis

I

Amata
nosaukums

Amatu
skaits

Algu
grupa

Asistents
personām ar
invaliditāti

1

3

Mēnešalgas Mēnešalga
maksimālais konkrētam Profesijas
apmērs
amatam
kods
(euro)
(euro)
608

426

5162 02

2. Likvidēt pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” ar 2017.gada 1.februāri šādas amata
vietas sākot:
Amatu saime,
apakšsaime
13. Fiziskais un
kvalificētais
darbs

Amata
līmenis

II A

Amata
nosaukums

Amatu
skaits

Algu
grupa

Šuvējs

0,5

2

Mēnešalgas Mēnešalga
maksimālais konkrētam Profesijas
apmērs
amatam
kods
(euro)
(euro)
511

200

7531 01
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13. Fiziskais un
kvalificētais
darbs

III

Remontstrādnieks

1

4

705

505

9313 02

3. Izveidot pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” ar 2017.gada 1.septembri amata vietu:
Amatu saime,
apakšsaime

39. Sociālais
darbs

Amata
līmenis

II B

Amata
nosaukums

Amatu
skaits

Algu
grupa

Speciālais
pedagogs

1

5

Mēnešalgas Mēnešalga
maksimālais konkrētam Profesijas
apmērs
amatam
kods
(euro)
(euro)
802

620

2352 03

4. Atbildīgā par lēmuma izpildi ir pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītāja Sanita
Tīberga.
§55
Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudu dzēšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa administratores Vitas
Plēpes 10.11.2016. iesniegums, kas izskatīts 16.11.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols
Nr.11/2016.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3.punktu Saulkrastu novada
dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos
noteiktās kompetences ietvaros.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļai , nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja
piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15,00 euro.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka valsts
budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļa parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
dzēš Valsts ieņēmuma dienests, ja nodokļa maksātājam – šā likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā
gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Savukārt šā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma
naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka katrai no šī lēmuma pielikumā
norādītajām 32 personām (kopā 42 zemes, ēku konti) piedzenamā parāda kopsumma nepārsniedz
15,00 euro. Tāpat konstatē, ka konkrētajā gadījumā attiecībā uz iepriekš minēto personu nodokļu
parādiem kopsummā EUR 106,11 nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās.
Līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds summā 55,46 EUR, kā arī ar to
saistītā nokavējuma nauda saskaņā ar klāt pievienoto pielikumu ir jādzēš.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo un
ceturto daļu, 26.panta 6.1daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
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1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam 106,11 EUR (viens
simts seši euro, 11 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparādu 55,46 EUR, pamatparāda
palielinājumu 1,39 EUR, nokavējuma naudu 49,26 EUR, saskaņā ar Nekustamā īpašuma
nodokļa parādnieku sarakstu (protokola 21.pielikums).
2. Publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
§56
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa administratores Vitas
Plēpes 11.11.2016. iesniegums, kas izskatīts 16.11.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols
Nr.11/2016.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Saskaņā ar likuma 25. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, nodokļa parādi dzēšami
fiziskai personai-nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 01.03.2016. ir publicēts
sludinājums par mantojuma atklāšanos uz /vārds, uzvārds, personas kods/ mantojumu.
2) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa, Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.100000314434, ierakstu nr.3.3, nekustamais īpašums ir pārdots izsolē.
Pamats: Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 25.06.2013. lēmums lietā
Nr.C04289813.
3) Zvērinātas notāres Līgas Eglītes 2016.gada 12.augusta izdotais Notariālais akts par
mantojuma lietas izbeigšanu un Mantojamās mantas atzīšanu par bezmantinieka mantu un
piekritīgu valstij.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam, par laika periodu no
2012. gada līdz 2013. gadam par nekustamo īpašumu /īpašuma adrese, kadastra
numurs/ par zemi EUR 64,00 un nokavējuma nauda EUR 51,28, par ēku EUR 27,01 un
nokavējuma nauda EUR 21,77, kopā parāds EUR 164,06 (viens simts sešdesmit četri
euro, 06 centi).
2. Publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
§57
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
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Saulkrastu novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa administratores Vitas
Plēpes 11.11.2016. iesniegums, kas izskatīts 16.11.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols
Nr.11/2016.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Saskaņā ar likuma 25. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, nodokļa parādi dzēšami
fiziskai personai-nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 13.10.2014. ir publicēts
sludinājums par mantojuma atklāšanos uz /vārds, uzvārds, personas kods/ mantojumu.
2) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa, Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.2998, II daļas 2.iedaļas ieraksts nr.1.1., nekustamais īpašums ir
bezmantinieku manta, piekritīga valstij. Pamats: 2015.gada 22.septembra notariālais akts
par mantojuma lietas izbeigšanu. Nekustamais īpašums 2016.gada 11.februārī pārdots
izsolē.
3) Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis 2016.gada 28.septembrī ieskaitījis domes budžetā
uz /vārds, uzvārds/ mantojuma izsludināšanas brīdi esošo nekustamā īpašuma nodokļa
parādu EUR 622,17 (seši simti divdesmit divi euro, 17 centi).
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam par nekustamo īpašumu
/īpašuma adrese, kadastra numurs/ par zemi EUR 156,54 un nokavējuma nauda EUR
50,75, par ēku EUR 28,08 un nokavējuma nauda EUR 9,10, kopā parāds EUR 244,47
(divi simti četrdesmit četri euro, 47 centi)).
2. Publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
§58
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa administratores Vitas
Plēpes 11.11.2016. iesniegums, kas izskatīts 16.11.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols
Nr.11/2016.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Saskaņā ar likuma 25. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, nodokļa parādi dzēšami
fiziskai personai-nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
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Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 22.11.2010. ir publicēts
sludinājums par mantojuma atklāšanos, mantojuma atstājējs /vārds, uzvārds, personas kods/
miršanas datums 06.07.2010.
2) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.2564 ieraksta Nr.4.3, nekustamais īpašums ir atsavināts. Pamatojums:
28.11.2013. pirkuma līgums.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam par 2011.,2012.gadu un
2013.gadu par nekustamo īpašumu /īpašuma adrese, kadastra numurs/ par zemi EUR
133,82 un nokavējuma nauda EUR 107,17, ēku EUR 18,43 un nokavējuma nauda EUR
14,37 kopā parāds EUR 273,79 (divi simti septiņdesmit trīs euro, 79 centi).
2. Publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
§59
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
samaksas sadalīšanu termiņos
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot SIA „RERICA”, reģ. Nr. 40003741721, adrese Ainažu iela 20, Saulkrasti,
Saulkrastu nov., Valdes locekles Judītes Rozentāles 10.11.2016. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes 16.11.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.11/2016,
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,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 27.12.2017. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 1466,79
euro (viens tūkstotis četri simti sešdesmit seši euro un 79 centi) apmērā par nekustamo
īpašumu Ainažu iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apz. 8013 002 0244, SIA
„RERICA”, reģ. Nr. 40003741721, adrese Ainažu iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV –
2160, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:
Datums
27.10.2017.
27.11.2017.
27.12.2017.
KOPĀ

Pamatparāds EUR
Nokavējuma nauda EURKopā EUR
488.93
0.00
488.93
488.93
0.00
488.93
488.93
0.00
488.93
1466.79
0.00
1466.79
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2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos, iestrādājot nosacījumu, ka SIA
„RERICA” veic nekustamā īpašuma kārtējos maksājumus.
3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§60
Par papildinājumiem neapdzīvojamo telpu nomas līgumā
ar SIA „Bemberi maiznīca”
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot SIA „Bemberi maiznīca”, reģ. Nr.40103124309, juridiskā adrese Vidrižu iela 21
– 1, Saulkrasti, Saulkrastu nov., valdes locekles Daigas Kišuro 20.10.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes 16.11.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.11/2016,
pamatojoties uz 2010.gada 14.janvārī noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma 7.4. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-1 (M.Kišuro),
NOLEMJ:
1. Papildus iznomāt uz 1 (vienu) gadu SIA „Bemberi maiznīca”, reģ. Nr. 40103124309,
Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Raiņa ielā 7, Saulkrastos,
Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80135020402, neapdzīvojamo telpu (telpa Nr.20 un daļa no
telpas Nr.19) 8 m2 platībā (vienošanās protokola 22.pielikumā).
2. Noteikt nomas maksu par papildus iznomāto platību 1,50 euro par 1m2, kopā 12,00 euro
(divpadsmit euro) un 2,52 euro (divi euro 52 centi) 21% PVN, kopā mēnesī 14,52 euro
(četrpadsmit euro 52 centi).
3. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
Plkst.16.27 deputāte G.Lāčauniece atstāj sēdes zāli
§61
Par pašvaldības nekustamā īpašuma
izsoles atzīšanu par nenotikušu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 14.10.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.11.2016. sēdē (protokols Nr.11),
pamatojoties uz 31.08.2016.Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu neapbūvētu
zemesgabalu Pirmā iela 15, Devītā iela 20, Devītā iela 85, Devītā iela 121, 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”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu neapbūvētu zemesgabalu Pirmā
iela 15 (kadastra apz. 80330032649), Devītā iela 20 (kadastra apz. 80330031855), Devītā
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iela 85 (kadastra apz. 80330032691), Devītā iela 121 (kadastra apz. 80330031937), VEF
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 2016.gada 14.oktobra pirmo izsoli par
nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam (14.10.2016. plkst. 9.00) nav reģistrēts neviens
izsoles dalībnieks.
§62
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2016.gada 17.oktobra 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 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „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 23.pielikumā).
§63
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 08.11.2016. 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. apakšpunktiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, 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 /īpašuma adrese/ laika periodā no 19.10.2016. līdz 04.08.2018.
§64
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 14.10.2016. iesniegumu,
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā
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īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām
Saulkrastu novadā” 2.1. un 7. apakšpunktiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, 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 /īpašuma adrese/ laika periodā no 01.01.2017. līdz 03.06.2024.
§65
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 31.10.2016. 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. apakšpunktiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, 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 /īpašuma adrese/ laika periodā no 08.09.2016. līdz 04.07.2018.
§66
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 16.11.2016. 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. apakšpunktiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, 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 /īpašuma adrese/ laika periodā no 01.01.2017. līdz 27.10.2019.
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§67
Par Satiksmes ministrijas pārstāvi
Skultes ostas valdē
ZIŅO E.Grāvītis. Lēmumprojekts par atļauju savienot amatus.
2016.gada 30.martā Saulkrastu novada dome (turpmāk - Dome) pieņēma lēmumu „Par
Satiksmes ministrijas pārstāvja iekļaušanu Skultes ostas valdē” (prot. Nr.3/2016§40), ar kuru
Skultes ostas valdes sastāvā iekļāva Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktora
vietnieku Valsts kapitāla daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļas vadītāju Lauri Kanderi.
2016.gada 27.aprīlī Dome pieņēma lēmumu “Par Satiksmes ministrijas pārstāvi Skultes
ostas valdē” (prot. Nr.5/2016§35), ar kuru atļāva Laurim Kanderim savienot Skultes ostas valdes
locekļa amata ar Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieka Valsts kapitāla
daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļas vadītāja amatu.
2016.gada 21.novembrī Domē saņemts Laura Kandera 21.11.2016 iesniegums (turpmāk
– iesniegums), ar kuru viņš lūdz atļauju savienot Skultes ostas valdes locekļa amatu ar
uzņēmuma līguma pildīšanu valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Jūras administrācija”. Iesniegumā
Lauris Kanderis apliecina, ka minēto amatu savienošana ir atbilstoša likumam „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” (turpmāk - likums), interešu konflikta
situācijas nerada un nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, kā arī
netraucēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu izpildi. Lauris Kanderis apņemas savā
darbībā nepieļaut konflikta situācijas atbilstoši likumam.
Saskaņā ar likuma 6.panta pirmo daļu, valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. Savukārt, likuma panta otrajā daļā noteikts, ja
likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta
otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos
speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu
ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai
pašvaldības institūcijās.
Izvērtējot Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieka Valsts
kapitāla daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļas vadītāja un Skultes ostas valdes locekļa
Laura Kandera iesniegumā norādītos darba pienākumus valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Jūras
administrācija” kopsakarā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” normām, Dome konstatē, ka tās rīcībā nav informācijas, ka amatpersonas darba
savienošana var radīt interešu konfliktu un līdz ar to nav pamatota iemesla liegt Laurim
Kanderim savienot Skultes ostas valdes locekļa amatu ar uzņēmuma līguma pildīšanu valsts
akciju sabiedrībā “Latvijas Jūras administrācija”.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
4.panta (23) daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 7.panta (51) daļas 4.punktu, 8.1pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut Laurim Kanderim savienot Skultes ostas valdes locekļa amatu ar uzņēmuma
līguma pildīšanu valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Jūras administrācija”.
2. Lēmumu nosūtīt Laurim Kanderim.
§68
Par iepirkuma organizēšanu malkas iegādei
ZIŅO E.Grāvītis
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Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 21.11.2016. iesniegumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Paredzēt finansējumu 2017.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā
„Sociālie pabalsti (Struktūrvienība 083)” 33 880,00 euro apmērā (ekonomiskās
klasifikācijas kodā (EKK) 6360 (Dzīvokļu pabalsti natūrā) 28 000,00 euro, EKK 2511
(PVN maksājumi) 5 880,00 euro), lai nodrošinātu malkas piegādi 2017.gadā.
2. Uzsākt veikt iepirkumu, lai nodrošinātu malkas iegādi 2017.gadā 1000 steru apjomā.
§39
Par grozījumu veikšanu 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības
budžeta ieņēmumos un izdevumos par papildus
mērķdotāciju izglītības iestādēm
ZIŅO E.Grāvītis. Lūdz apstiprināt lēmumprojektu citā redakcijā. Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta
23.11.2016. iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 14.novenbra rīkojumu Nr.680 “Par mērķdotācijas
sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm – pedagogu darba samaksas reformas
ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim” (prot.Nr.61 1. §), Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu
darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās
izglītības iestādēs”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada ieņēmumu pozīciju:
1.1. “Mērķdotācijas - citi” (ekonomiskās klasifikācijas kods - EKK 18.6211, struktūrvienība
0111, finansējums 124) par 8 675,00 euro apmērā.
2. Piešķirt izglītības iestādēm finansējumu kā vienreizējo pasākumu piemaksu par papildus
darbiem - ieguldījumu, ieviešot pedagogu darba samaksas reformu no 2016.gada
1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības
2016.gada izdevumu pozīcijas:
2.1. “Mērķdotācijas pedagogiem – Saulkrastu vidusskola” par 4 273,00 euro apmērā
(struktūrvienība 02, finansējums 124), paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.1.1. EKK 1147 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 3 457,00 euro;
2.1.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 816,00 euro;
2.2. “Mērķdotācijas pedagogiem – Zvejniekciema vidusskola” par 3 328,00 euro apmērā
(struktūrvienība 03, finansējums 124), paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.2.1. EKK 1147 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 2 693,00 euro;
2.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 635,00 euro;
2.3. “Mērķdotācijas 5-6 gad. apm.pedagogiem – PII "Rūķītis"” par 1 074,00 euro apmērā
(struktūrvienība 041, finansējums 124), paredzēt izdevumos šādos EKK:
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2.3.1. EKK 1147 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 869,00 euro;
2.3.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 205,00 euro.
3. Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem sagatavot rīkojumus par piemaksas sadalīšanu
pedagogiem un iesniegt Finanšu un grāmatvedības nodaļai līdz 2016.gada 05.decembrim.
4. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 1. un 2. punktā minētos grozījumus.
§70
Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 23.11.2016. iesniegumu,
pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 9. un
11. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Zemes īpašumam „Zālīši” un funkcionāli saistītajām ēkām, kadastra Nr. 8033 001 1449,
mainīt adresi un piešķirt jaunu adresi – “Vikingi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads.
2. Likvidēt adresi ,,Zālīši’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.

Sēdi slēdz 16.31
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla
nodaļas vecākā lietvede

Ervīns Grāvītis

Irina Gavrilova

Protokols parakstīts 02.12.2016.
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