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.16/2015
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Saulkrastu novadā
Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00

2015.gada 28.oktobrī

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva
Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Andris Silavnieks,
Antra Deniškāne, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro (ierodas 15:11 no 5.jautājuma)
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis,
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja Jolanta Rudzīte, finansists Gatis Vīgants, Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja personāla speciāliste Sanita Saksone, Juridiskās nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane, juriste
Gita Lipinika, būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece
Iestāžu vadītāji: SIA „Saulkrastu komunālserviss” direktors Guntars Ozoliņš, PII “Rūķītis”
vadītāja Sanita Tīberga, pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktore
Judīte Krūmiņa
SIA „Katrīnbādes placis” pārstāvis Artūrs Ancāns
Nepiedalās deputāti:
Guntars Zonbergs (iemesls nav zināms)
Jurģis Grabčiks (iemesls nav zināms)
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi un aicina deputātus apstiprināt darba
kārtību.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav, NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar
Fizisko personu datu aizsardzības likumu

1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.09.2015 domes sēdes un 21.10.2015.
domes ārkārtas sēdes lēmumu izpildi

2. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
3. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
4. Par nekustamo īpašumu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
5. Par ielas nosaukuma maiņu
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
8. Par sadarbības līguma noslēgšanu
9. Par potenciālā projekta atbalstu
10. Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
11. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos
Nr.15 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” izdošanu
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
12. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
13. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
16. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
17. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
18. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
19. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Finanšu komitejas lēmumi
20. Par saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.novembra
saistošajos noteikumos Nr.21 “Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
piešķiršanas kārtība un apmērs”” izdošanu
21. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas –
pārdošanas līguma noslēgšanu
22. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
23. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/
24. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
25. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Katrīnbādes placis”
26. Par telpas Raiņa ielā 8, Saulkrastos, nomas maksas noteikšanu
27. Par vienota līguma parauga apstiprināšanu par bērna uzturēšanos PII „Rūķītis”
28. Par izmaiņām apstiprinātajos amatu sarakstos
29. Par debitora parāda norakstīšanu
30. Par debitora parāda norakstīšanu
31. Par parāda sadalīšanu termiņos
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
33. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
35. Par SIA „Saulkrastu komunālserviss” izcenojumu apstiprināšanu
36. Par grozījumiem pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetā
37. Par grozījumiem Saulkrastu būvvaldes budžetā
38. Par grozījumiem pašvaldības budžetā
39. Par grozījumiem pašvaldības budžetā

40. Par saistošo noteikumu projekta “Grozījumi Saulkrastu novada domes 29.01.2015.
saistošajos noteikumos Nr.1 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības
budžetu 2015.gadam””
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
41. Par papildus līdzekļu piešķiršanu
42. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Kārtība, kādā tiek piemērots
nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem
Saulkrastu novada pašvaldībā 2016.gadā” izdošanu
§1
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.09.2015 domes sēdes un 21.10.2015.
domes ārkārtas sēdes lēmumu izpildi
Ziņo A.Arnis par 30.09.2015. domes sēdes un 21.10.2015. domes ārkārtas sēdes lēmumu
izpildi.
Nekustamo īpašumu jautājums par zemes īpašuma „Saulīte 136”, Saulīte, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu – ir procesā, pretendents nav ieradies
parakstīt līgumu slimības dēļ. Jautājums par zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu un zemes īpašuma
iznomāšanu ar apbūves tiesībām – procesā, līdz 6. novembrim pretendenti var pieteikties.
Par pašvaldības ēkas Smilšu iela 7, Saulkrasti, pārbūvi – sakarā ar MK noteikumu projektu
par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām,
un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi, pēc domes vadības rīkojuma ir īslaicīgi
apturēta lēmuma realizācija līdz jauna lēmuma pieņemšanai. E.Grāvītis paskaidro, ka ar 2016.
-2017. mācību gadu vidusskolās, lai atvērt 10. klasi, būs nepieciešami ne mazāk kā 18
skolēni.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmums par saistošo noteikumu Grozījumi
Saulkrastu novada domes 2011.gada 11.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par maksas
autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās” izdošanu ir
procesā, nav saņemts atzinums no VARAM.
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi ir izpildīti.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas jautājumi par pašvaldības
kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ un par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
/vārds, uzvārds/ procesā, iesniedzējas vēl nav parakstījuši līgumus slimības dēļ.
Finanšu komitejas jautājums par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevām Saulkrastu
novadā” izdošanu – nav saņemts atzinums no VARAM.
Ārkārtas domes sēdes jautājums ir izpildīts.
§2
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē 2015.gada 11.septembrī saņemts /vārds, uzvārds/, deklarētā
dzīvesvieta /adrese/, 2015.gada 11.septembra iesniegums (Saulkrastu novada domes
reģistrācijas Nr.8.10/0920150268/IN2846) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
/vārds, uzvārds/ adresē /adrese/, kā iemeslu minot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) 31.10.2005. /vārds, uzvārds/ deklarēja savu dzīvesvietu /adrese/, dzīvesvietas deklarēšanas
tiesiskais pamats: cits tiesiskais pamats- mutiska vienošanās ar īpašnieku /vārds, uzvārds/.
Pašvaldības rīcībā ir informācija, ka /vārds, uzvārds/ 27.09.1999. bija noslēdzis ar SIA
„Inviana” dzīvojamās telpas īres līgumu. 11.06.2013. /vārds, uzvārds/ bija noslēdzis ar

2)

3)
4)

5)

6)

Saulkrastu novada pašvaldību dzīvokļa īres līgumu, ar kuru izīrētājs (Saulkrastu novada
pašvaldība) nodeva īrniekam /vārds, uzvārds/ lietošanā dzīvokļa īpašumu /adrese/,
/kadastra apzīmējums/, ar kopējo platību 42,7 m2 ar tam piederošajām 4270/11730
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, zemes
/kadastra apzīmējums/. Līgums bija noslēgts uz 1 (vienu) gadu, līdz 2014.gada 10.jūnijam
ar tiesībām Līgumu pagarināt, ja īrnieks ievēro un izpilda līguma noteikumus. Pēc PMLP
Iedzīvotāju reģistra esošās informācijas /vārds, uzvārds/ miris 2014.gada 17.maijā;
2012.gada 8.augustā Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā uz Saulkrastu novada
pašvaldības vārda nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu /adrese/, /kadastra
numurs, Zemesgrāmatas nodalījuma numurs/;
2015.gada 4.jūnijā noslēgts Nekustamā īpašuma pirkuma līgums starp Saulkrastu novada
pašvaldību un /vārds, uzvārds/;
2015.gada 19.jūnijā Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu /adrese/, /kadastra numurs, Zemesgrāmatas nodalījuma
numurs/, uz /vārds, uzvārds/, /dzimšanas dati/, vārda /vārds, uzvārds/;
/vārds, uzvārds/ iesniegumā ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu /vārds, uzvārds/
minētie iemesli ir 2015.gada 19.jūnijā nostiprinātās īpašuma tiesības /vārds, uzvārds/ uz
nekustamo īpašumu /adrese, Zemesgrāmatas nodalījuma numurs/, un ka īpašniece
konstatēja, ka viņas īpašumā ir deklarējusies nezināma persona- /vārds, uzvārds/, kuru viņa
nepazīst, un ar viņu nav vienošanās par dzīves vietu minētajā īpašumā;
2015.gada 16.septembrī /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts
uzaicinājums Nr.8.10/0920150407/IZ1388 iesniegt Saulkrastu novada domē (turpmākpašvaldība) ziņas, kas apliecina viņas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, vai
līdz 2015.gada 26.oktobrim deklarēt savu dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē.
/vārds, uzvārds/ līdz lēmuma pieņemšanai pašvaldībā nav ieradusies, kā arī nav deklarējusi
dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē.

Ņemot vērā novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatētos faktus un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 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”- 12 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, /dzimšanas dati/, deklarēto dzīvesvietu /adrese/, kā
ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietu.
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 /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē 2015.gada 16.septembrī saņemts /vārds, uzvārds/, deklarētā
dzīvesvieta /adrese/, 2015.gada 16.septembra iesniegums (Saulkrastu novada domes

reģistrācijas Nr.8.10/0920150374/IN2904) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
/vārds, uzvārds/ /adrese/, kā iemeslu minot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) 31.10.2005. /vārds, uzvārds/ deklarēja savu dzīvesvietu /adrese/, dzīvesvietas deklarēšanas
tiesiskais pamats: cits tiesiskais pamats- mutiska vienošanās ar īpašnieku /vārds, uzvārds/ .
Pašvaldības rīcībā ir informācija, ka /vārds, uzvārds/ 27.09.1999. bija noslēdzis ar SIA
„Inviana” dzīvojamās telpas īres līgumu. 11.06.2013. /vārds, uzvārds/ bija noslēdzis ar
Saulkrastu novada pašvaldību dzīvokļa īres līgumu, ar kuru izīrētājs (Saulkrastu novada
pašvaldība) nodeva īrniekam /vārds, uzvārds/ lietošanā dzīvokļa īpašumu /adrese,
kadastra apzīmējums/, ar kopējo platību 42,7 m2 ar tam piederošajām 4270/11730
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, zemes
/kadastra apzīmējums/. Līgums bija noslēgts uz 1 (vienu) gadu, līdz 2014.gada 10.jūnijam
ar tiesībām Līgumu pagarināt, ja īrnieks ievēro un izpilda līguma noteikumus. Pēc PMLP
Iedzīvotāju reģistra esošās informācijas /vārds, uzvārds/ miris 2014.gada 17.maijā;
2) 2012.gada 8.augustā Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā uz Saulkrastu novada
pašvaldības vārda nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu /adrese/, /kadastra
numurs, Zemesgrāmatas nodalījuma numurs/;
3) 2015.gada 4.jūnijā noslēgts Nekustamā īpašuma pirkuma līgums starp Saulkrastu novada
pašvaldību un /vārds, uzvārds/;
4) 2015.gada 19.jūnijā Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu /adrese/, /kadastra numurs, Zemesgrāmatas nodalījuma
numurs/, uz /vārds, uzvārds/, dzim.1967.gadā 22.jūnijā, vārda;
5) /vārds, uzvārds/ iesniegumā ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu /vārds, uzvārds/
minētie iemesli ir 2015.gada 19.jūnijā nostiprinātās īpašuma tiesības /vārds, uzvārds/ uz
nekustamo īpašumu /adrese, Zemesgrāmatas nodalījuma numurs/, un ka īpašniece
konstatēja, ka viņas īpašumā ir deklarējusies nezināma persona- /vārds, uzvārds/, kuru viņa
nepazīst, un ar viņu nav vienošanās par dzīves vietu minētajā īpašumā;
6) 2015.gada 16.septembrī /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts
uzaicinājums Nr.8.10/0920150409/IZ1390 iesniegt Saulkrastu novada domē (turpmākpašvaldība) ziņas, kas apliecina viņa tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, vai
līdz 2015.gada 26.oktobrim deklarēt savu dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē.
/vārds, uzvārds/ līdz lēmuma pieņemšanai pašvaldībā nav ieradies, kā arī nav deklarējis
dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē.
Ņemot vērā novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatētos faktus un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 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”- 12 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, /dzimšanas dati/, deklarēto dzīvesvietu adresē:
/adrese/, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietu.

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.
§4
Par nekustamo īpašumu apvienošanu, adreses piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu
ZIŅO N.Līcis.
Zemes gabalu īpašniekiem radās problēma sadalīt zemes gabalu atbilstoši Valsts zemes
dienesta apstiprinātam detālplānojumam. Ir divi zemes gabali, no kuriem tiek veidota virkne
jaunu zemes gabalu, lai sadalītu atbilstoši detālplānojumam, zemes gabali jāapvieno vienā.
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/ un /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/,
05.10.2015. iesniegumu, pamatojoties uz nekustamo īpašumu „Timmāji’’ un „Artas’’ detālo
plānojumu, apstiprinātu ar Saulkrastu novada domes 25.02.2015. lēmumu Nr.2§22, Ministru
kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10., 8. un
11.punktu un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.punktu, pamatojoties uz 14.10.2015. Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.10),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut apvienot /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ piederošos nekustamos īpašumus
„Artas”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, (kadastra apzīmējums
8033 001 0405), un „Timmāji”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, (1. zemes vienība, kadastra apzīmējums 8033 001 0399).
2. Apvienotajam nekustamajam īpašumam piešķirt adresi: „Timmāji”, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
3. Noteikt apvienotā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
3.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0,36 ha;
3.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101,
platība 4,82 ha;
3.3. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201,
platība 2,92 ha;
3.4. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā, kods 1101, platība 0,9 ha.
4. Atcelt Saulkrastu novada domes 29.04.2015. lēmumu Nr.6§21 „Par adreses un
nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu, adreses likvidēšanu”.
§5
Par ielas nosaukuma maiņu
ZIŅO N.Līcis. Debates par ielas nosaukumu. Debatēs piedalās E.Grāvītis, N.Līcis, B.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne.
15:11 ierodas deputāts M.Kišuro
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/ un /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/,
05.10.2015. iesniegumu, kas izskatīts 14.10.2015. Tautsaimniecības, attīstības un vides

komitejas sēdē, protokols Nr.10, pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu
Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 7. un 11.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (Ervīns Grāvītis, Līga Vaidere, Selga
Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Antra
Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-1
(N.Līcis),
NOLEMJ:
1. Ielai Timmāju iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, mainīt
nosaukumu un piešķirt jaunu nosaukumu- Mēness iela, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads.
§6
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 06.10.2015. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.10.2015. sēdē,
protokols Nr.10, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma Priežu iela 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra
apzīmējums 8013 002 0473, platība 2063 m2, lietošanas mērķi
no “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,
uz “neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600”, atbilstoši
īpašuma pašreizējai izmantošanai.
§7
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO N.Līcis
Izskatot „Danske Bank” A/S filiāles Latvijā, reģ. Nr. 40103163202, adrese Cēsu iela
31- 8, Rīga, pilnvarotās personas Kates Dobelnieces 08.10.2015. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.10.2015. sēdē,
protokols Nr.10, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:

1. Mainīt nekustamā īpašuma „Jāņkalni”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra apzīmējums 8033 003 0886, platība 3,26 ha, lietošanas mērķi no “zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201”, nosakot:
1.1.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8033 003 0886, platība 0,8 ha,
lietošanas mērķi - „individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”;
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8033 003 2768, platība 2,46 ha,
lietošanas mērķi - “neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods
0600”, atbilstoši Saulkrastu novada Teritorijas plānojumā atļautai nekustamā
īpašuma izmantošanai.
§8
Par sadarbības līguma noslēgšanu
ZIŅO N.Līcis
Saulkrastu novada domē ir saņemts Ekonomikas ministrijas sadarbības līguma par
būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanu projekts, kas izskatīts 2015.gada 14.oktobra
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta
pirmās daļas 4.punktu, 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.438 “Būvniecības
informācijas sistēmas noteikumi” 4.3. punktu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt sadarbības līgumu ar Ekonomikas ministriju par būvniecības informācijas
sistēmas lietošanu (sadarbības līguma projekts protokola 1.pielikumā).
§9
Par potenciālā projekta atbalstu
ZIŅO N.Līcis.
G.Ozoliņš sniedz ieskatu par projekta „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” aktivitātēm un izmaksām.
G.Ozoliņš ierosina izstrādājot projektu, iekļaut ūdensvada projektēšanu. Debatēs piedalās
E.Gravītis, N.Līcis, G.Ozoliņš, B.Veide.
Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa Guntara Ozoliņa 2015.gada
12.oktobra iesniegumu par turpmāko Eiropas Savienības Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības
projekta attīstību un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada
16.septembra vēstuli „Par informācijas izvērtēšanu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības
atbalsta pasākumu plānošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”, kas izskatīti 2015.gada
14.oktobra Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.10) un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:

1. Atbalstīt potenciālo projektu specifiskā atlases mērķa 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanas iespējas” ietvaros.
2. Plānot Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu potenciālajam
projektam 616 544,00 euro (seši simti sešpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit četri
euro, 00 centi) apmērā.
§10
Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu
ZIŅO N.Līcis
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu
vadītājas Anitas Līces 13.10.2015. iesniegumu par nepieciešamību Saulkrastu novada domei
noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Baltijas Krasti”, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas
Lauksaimniecības universitāti un Latvijas Mākslas akadēmiju Life + programmas projekta
„Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas
daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” aktivitāšu īstenošanai, kas izskatīts
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.10.2015 sēdē un, pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sadarbības līguma projektu un noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību
„Baltijas Krasti”, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti
un Latvijas Mākslas akadēmiju LIFE + programmas projekta „Ekosistēmu un to
sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības
aizsardzībā un pārvaldībā ” aktivitāšu īstenošanai (sadarbības līguma projekts
protokola 2.pielikumā).
§11
Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos
Nr.15 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” izdošanu
ZIŅO L.Vaidere
A.Dulpiņš par 9.1. punktu. E.Grāvītis paskaidro, ka daudzbērnu ģimeņu bērniem
brīvpusdienas nosaka Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi.
A.Dulpiņš par noteikumu 9.3. punktu. L.Vaidere paskaidro, ka bērniem, kuri sasnieguši 13
gadu vecumu, jānostrādā 20 stundas Saulkrastu pilsētas labiekārtošanas darbos 5 dienas
vasaras sezonā, nav jāatstrādā vienā periodā.
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 08.10.2015. iesniegumu
Nr. 01-5/168 „Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra
noteikumos Nr.15 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā””, kas izskatīts 14.10.2015.
Sociālo jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.8, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,

Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 2013.gada
25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu
novadā”” (protokola 3.pielikumā).
2. Izdotos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.
§12
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
N.Līcis informē deputātus par situāciju, ka vecāku kļūdas dēļ, nepārslēdzot līgumu par
pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, radās mēneša parādi. “Pūces skolas” vadītāja un
vecāki lūdz Domei rast iespēju segt parādus.
E.Grāvītis – sakarā ar to, ka iesniegumi ir saņemti 27.10.2015., kā arī Saistošajos noteikumos
ir noteikta kārtība, kādā tiek piešķirta un izmaksāta kompensācija, aicina deputātus šo
jautājumu skatīt nākamajā komitejā. Deputātiem iebildumu nav.
G.Lipinika paskaidro, ka līgumā par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību ir punkts,
kas nosaka ka kompensācija tiek izmaksāta līdz kārtēja gada 31.augustam. Lai noslēgtu
līgumu, pēc domes lēmuma spēkā stāšanas visiem vecākiem tiek nosūtīts domes lēmums ar
uzaicinājumu noslēgt līgumu, domes lēmums ir pamatots ar saistošiem noteikumiem kompensāciju aprēķina no mēneša pirmās dienas, kad ir pieņemts domes lēmums par
kompensācijas piešķiršanu.
Saulkrastu novada domē 2015.gada 2.oktobrī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta
/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
2015.gada 14.oktobra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības
kompensāciju konstatēja, ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo
noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē
aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības
iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 4.1-4.3. un 5.3. apakšpunktos
norādītajiem kritērijiem, bet atbilstoši saistošo noteikumu 2.punktā norādītajam iesniedzējas
meita sasniegs 1,5 gadu vecumu 2015.gada 19.oktobrī. Ievērojot iepriekš minēto, pašvaldības
kompensācija var tikt piešķirta sākot ar 2015.gada 19.oktobri.
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 2015.gada 14.oktobra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols
Nr.10/2015§1),

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 19.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/, /personas kods/, 107,00 euro (viens simts septiņi euro 0 centi) 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.
§13
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē 2015.gada 6.oktobrī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta
/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
2015.gada 14.oktobra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības
kompensāciju konstatēja, ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo
noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē
aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības
iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 2.punktā un 4.1-4.3. 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 2015.gada 14.oktobra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols
Nr.10/2015§2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/, /personas kods/, 107,00 euro (viens simts septiņi euro, 00 centi) 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.
§14
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē 2015.gada 6.oktobrī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzējs), deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja meitai /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta
/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
2015.gada 14.oktobra sēdē, pārbaudot iesniedzēja atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju
konstatēja, ka iesniedzējs atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu
Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību,
kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē
pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 2.punktā un 4.1-4.3. 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 2015.gada 14.oktobra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols
Nr.10/2015§3),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/, /personas kods/, 107,00 euro (viens simts septiņi euro, 00 centi) mēnesī par
to, ka viņa 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 noslēdzis lēmuma 2.punktā
minēto līgumu, lēmums zaudē spēku.
§15
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē 2015.gada 6.oktobrī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta

/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
2015.gada 14.oktobra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības
kompensāciju konstatēja, ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo
noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē
aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības
iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 2.punktā un 4.1-4.3. 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 2015.gada 14.oktobra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols
Nr.10/2015§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/, /personas kods/, 107,00 euro (viens simts septiņi euro, 00 centi) 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.
§16
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē 2015.gada 8.oktobrī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmākiesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta
/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
2015.gada 14.oktobra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības
kompensāciju konstatēja, ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo
noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē
aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības
iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 2.punktā un 4.1-4.3. 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 2015.gada 14.oktobra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols
Nr.10/2015§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/, /personas kods/, 107,00 euro (viens simts septiņi euro, 0 centi) mēnesī par
to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds/, /personas kods/, apmeklē bērnu attīstības centru
„Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā
minēto līgumu, lēmums zaudē spēku.
§17
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē 2015.gada 12.oktobrī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmākiesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta
/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
2015.gada 14.oktobra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības
kompensāciju konstatēja, ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo
noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē
aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības
iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 2.punktā un 4.1-4.3. 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 2015.gada 14.oktobra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols
Nr.10/2015§6),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:

1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/, /personas kods/, 107,00 euro (viens simts septiņi euro, 0 centi) 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.
§18
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē 2015.gada 8.oktobrī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmākiesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta
/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
2015.gada 14.oktobra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības
kompensāciju konstatēja, ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo
noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē
aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības
iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 2.punktā un 4.1-4.3. 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 2015.gada 14.oktobra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols
Nr.10/2015§7),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/, /personas kods/, 107,00 euro (viens simts septiņi euro, 0 centi) mēnesī par
to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds/, /personas kods/, apmeklē bērnu attīstības centru
„Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā
minēto līgumu, lēmums zaudē spēku.

§19
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē 2015.gada 8.oktobrī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmākiesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta
/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
2015.gada 14.oktobra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības
kompensāciju, konstatēja, ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011.
saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām,
kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 2.punktā, 4.1-4.3. un 5.3.
apakšpunktos norādītajiem kritērijiem, bet iesniedzējas dēls /vārds, uzvārds/ bērnu attīstības
centru “Pūces skola” apmeklē no 2015.gada 7.oktobra, līdz ar to pašvaldības kompensācija
var tikt piešķirta sākot ar 2015.gada 7.oktobri.
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 2015.gada 14.oktobra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols
Nr.10/2015§8),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 7.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/, /personas kods/, 107,00 euro (viens simts septiņi euro, 0 centi) mēnesī par
to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds/, /personas kods/, apmeklē bērnu attīstības centru
„Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā
minēto līgumu, lēmums zaudē spēku.
§20
Par saistošo noteikumu
“Grozījums Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajos
noteikumos Nr.21 “Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
piešķiršanas kārtība un apmērs”” izdošanu
ZIŅO E.Grāvītis. Informē par nepieciešamajiem precizējumiem.
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas
Spitanes iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 “Vienreizēja dzīvojamās

telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”” projektu, kas izskatīts
Finanšu komitejas 14.10.2015 sēdē (prot. Nr.10§1) un, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 26.1 panta pirmo daļu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada
28.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 “Vienreizēja dzīvojamās telpas
atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”” (protokola 4.pielikumā).
2. Izdotos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā
kārtībā.
§21
Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un
zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanu
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 01.10.2015. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.10.2015. sēdē, protokols Nr.10,
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Publiskās personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Andra Gusāra (LĪVA sertifikāts
Nr.36) noteikto Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma „Priedes 184”, Priedes,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 0,0533 ha, kadastra apzīmējums
80330032433, tirgus vērtību - EUR 3 900,00 (trīs tūkstoš deviņi simti euro, 00 centi).
2. Noslēgt ar ēkas īpašnieci /vārds, uzvārds/, /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta
/adrese/, pirkuma- pārdevuma līgumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā
zemes īpašuma ‘Priedes 184”, Priedes, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra apzīmējums 80330032433, platība 0,0533 ha, atsavināšanu (pirkuma līgums
protokola 5.pielikumā).
3. Noteikt pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma
spēkā stāšanas dienas.

§22
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 12.10.2015. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.10.2015. sēdē, protokols Nr.10, pamatojoties
uz 2013.gada 10.janvārī noslēgtā zemes nomas līguma 6.3.punktu un Ministru kabineta
30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.
punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/, zemes nomas līgumu no 2015.gada
1.novembra līdz 2019.gada 30.jūnijam par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma
Ainažu iela 11F, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130020379,
platība 1340 m2, nomu, sabiedriskas apbūves veikšanai.
2. Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības gadā, kas 2015. taksācijas gadā ir EUR 1334,65 (viens tūkstotis trīs simti
trīsdesmit četri euro, 65 centi) un pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
3. Uzskatīt par izbeigtu 2013.gada 10.janvārī noslēgto zemes nomas līgumu, kurš noslēgts
ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/, ar 2014.gada 4.augustu (mirusi 04.08.2014).
4. Uzdot /vārds, uzvārds/ kā 10.01.2013. noslēgtā zemes nomas līguma saistību
pārņēmējam segt nekustamā īpašuma Ainažu iela 11F, Saulkrasti, Saulkrastu novads
zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par laika periodu
no 2014.gada 2.jūlija līdz 2015.gada 1.novembrim saskaņā ar Saulkrastu novada
domes sagatavotiem rēķiniem.
5. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā
stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā,
lēmums zaudē spēku (zemes nomas līguma projekts protokola 6.pielikumā).
§23
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
ar /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 29.09.2015. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.10.2015. sēdē, protokols Nr.10, pamatojoties
2012.gada 3.oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma 2.2. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 31.oktobri izbeigt 2012.gada 3.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu ar
/vārds, uzvārds/, /personas kods/, par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma

„Ķīšupes dārziņi”, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80130010383,
daļas 500 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza uzturēšanai.
2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu parakstīt rakstisku vienošanos (vienošanās
projekts protokola 7.pielikumā).
3. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
§24
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar /vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 29.09.2015. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.10.2015. sēdē, protokols Nr.10, pamatojoties
uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 18.2. punktu un Saulkrastu novada domes 28.10.2010. Saistošo noteikumu
Nr.16 “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu,
kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu”
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/, zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem)
gadiem par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma „Ķīšupes dārziņi”,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130010383, daļas 500 m2
platībā iznomāšanu sakņu dārza uzturēšanai. (zemes nomas līguma projekts
8.protokola pielikumā).
2. Noteikt zemes nomas maksu - 15,00 euro (piecpadsmit euro 00 euro centi) un 3,15
euro (trīs euro 15 euro centi) 21% PVN, kopā gadā 18,15 euro (astoņpadsmit euro
15 euro centi).
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu,
lēmums zaudē spēku.
§25
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar SIA „Katrīnbādes placis”
ZIŅO E.Grāvītis.
N.Līcis par lēmuma 3. punktu – automašīnas stāvlaukumu, ierosina noteikt apbūves teritoriju.
E.Grāvītis paskaidro, ka līgums tiek slēgts bez tiesībām izbūvēt kapitālās būves, ar tiesībām
izvietot vieglas konstrukcijas.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Katrīnbādes placis”, reģ. Nr.
40103882816, adrese Paula Lejiņa iela 16-92, Rīga, valdes locekles Daces Ramiņas
07.10.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
14.10.2015. sēdē, protokols Nr.10, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu
Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. un 18.3. punktu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar SIA „Katrīnbādes placis”, reģ. Nr. 40103882816, zemes nomas līgumu uz
10 (desmit) gadiem par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Bērzu iela 1A,
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80130031411, daļas – automašīnu
stāvlaukuma 2500 m2 platībā pie īpašuma Rīgas iela 77, nomu, automašīnu stāvvietas
kompleksa izveidei un uzturēšanai (zemes nomas līgums protokola 9.pielikumā).
2. Noteikt nomas maksu EUR 341,49 (trīs simti četrdesmit viens euro 49 euro centi) un
EUR 71,71 (septiņdesmit viens euro 71 euro centi) 21% PVN, kopā gadā EUR
413,20 (četri simti trīspadsmit euro 20 euro centi).
3. Zemes nomas līgumā noteikt, ka pēc nekustamā īpašuma Bērzu iela 1A zemes
ierīcības projekta izstrādes, automašīnu stāvlaukuma zemes nomas maksa nosakāma
1,5% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības.
4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā
stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā,
lēmums zaudē spēku.
5. Vienlaicīgi ar nomas līguma noslēgšanu atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 25.maija
zemes nomas līgumu un 2015.gada 14.maija zemes nomas līguma pārjaunojumu starp
Saulkrastu novada domi, SIA „VIGA 3” un SIA „KATRĪNBĀDES PLACIS”.
§26
Par telpas Raiņa ielā 8, Saulkrastos,
nomas maksas noteikšanu
ZIŅO E.Grāvītis.
N.Līcis ierosina noteikt maksu 20 euro + PVN, Deputāti N.Līča priekšlikumu neatbalsta.
Debates par telpas iznomāšanu ārpus domes darba laika. Debatēs piedalās E.Grāvītis,
L.Vaidere, N.Līcis, A.Silavnieks.
Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma
speciālistes I.Kamoliņas 12.10.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 14.10.2015. sēdē, protokols Nr.10, pamatojoties uz Ministru kabineta
08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
3.punktu un Finanšu komitejas 14.10.2015. sēdes atzinumu, protokols Nr.10,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt Saulkrastu novada domes ēkas Raiņa ielā 8, Saulkrastos, otrā stāva telpas zāles, platība 177,3 m2, nomas maksu EUR 25,00 (divdesmit pieci euro 00 euro centi)
un EUR 5,25 (pieci euro 25 euro centi) 21% PVN, kopā EUR 30,25 (trīsdesmit euro
25 euro centi) stundā.
2. Atcelt Saulkrastu pilsētas domes 31.01.2001. lēmumu „Par telpu nomas maksu
priekšvēlēšanu pasākumu organizēšanai”, domes sēdes protokola izraksts Nr.1§21.

§27
Par vienota līguma parauga apstiprināšanu
par bērna uzturēšanos PII „Rūķītis”
ZIŅO E.Grāvītis. Līgums par vecāku līdzfinansējumu par bērna ēdināšanu.
Debates par līguma 1.1. un 1.2. punktiem. Debatēs piedalās N.Līcis, E.Grāvītis, S.Tīberga,
G.Lipinika.
E.Grāvītis ierosina papildināt līgumu ar punktu “Ārkārtas situācija” – Ārkārtas situācijā puses
var nepildīt savus pienākumus. Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu.
Izskatot Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” (turpmāk- PII „Rūķītis)
vadītājas Sanitas Tībergas 2015.gada 16.septembra iesniegumu ar lūgumu izskatīt un
apstiprināt vienotu līguma paraugu par bērna uzturēšanos PII „Rūķītis”, kas izskatīts Finanšu
komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt vienota līguma paraugu par bērna uzturēšanos PII „Rūķītis” (līguma
projekts protokola 10.pielikumā).
§28
Par izmaiņām apstiprinātajos amatu sarakstos
ZIŅO E.Grāvītis. Izmaiņas saistītas ar vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi
S.Saksone – plānots piesaistīt sekretāri darbam klientu apkalpošanas centrā, lai darbinieki var
aizvietot viens otru prombūtnes un atvaļinājuma laikā. Ir piešķirta valsts dotācija, pašvaldības
līdzfinansējums lielas izmaksas nesastāda.
Izskatot Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas-personāla speciālistes Sanitas
Saksones 2015.gada 13.oktobra iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 14.10.2015.sēdē (protokols Nr.10/2015§8), ievērojot Saulkrastu novada domes
2015.gada 17.jūlija ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu “Par vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidi” (protokols Nr.10/2015§1), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 13.punktu, MK 30.11.2010.noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”, MK 29.01.2013. noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”
26., 27. un 28.punktiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Likvidēt Lietvedības un personāla nodaļā amata vietu sākot ar 2015.gada 20.novembri.
Nr.
p.k.
1.

Amata nosaukums
Lietvedības un personāla nodaļas

Amata
vietu skaits
1

Profesijas
kods
4120 01

Amata
saime/līmenis
18.3/I II

sekretārs
2. Izveidot Lietvedības un personāla nodaļā jaunas amata vietas sākot ar 2015.gada
20.novembri:
Amatu
Amata
saime,
līmenis
apakšsaime
23.Klientu
apkalpošana

III B

Amata
nosaukums
Klientu
apkalpošanas
speciālists

Mēnešalgas Mēnešalga
Amatu Algu maksimālais konkrētam Profesijas
skaits grupa
apmērs
amatam
kods
(euro)
(euro)
2

9

994

660,00

422207

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Arnis.
§29
Par debitora parāda norakstīšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 13.10.2015
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada Finanšu komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdē,
(protokols Nr.10§9) un, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktā noteiktajam,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Norakstīt SIA „EK Impērija”, reģ.nr.40003945797 debitora parādu par zemes nomu
124,93 euro (viens simts divdesmit četri euro, 93 centi).
2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitora
parāda un izveidoto uzkrājumu norakstīšanu.
§30
Par debitora parāda norakstīšanu
ZIŅO E.Grāvītis
G.Lipinika informē par tiesas ekspertīzes atzinumiem.
Izskatot Latvijas Republikas Rīgas rajona tiesas 11.05.2015 izpildu rakstu lietā
Nr.11514007508, kas izskatīts Saulkrastu novada Finanšu komitejas 2015.gada 14.oktobra
sēdē, (protokols Nr.10§10) un, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktā noteiktajam
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:

1. Norakstīt debitora parādu prasībās par iztrūkumiem 60065,78 euro (sešdesmit tūkstoši
sešdesmit pieci euro, 78 centi).
2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitora
parāda un izveidoto uzkrājumu norakstīšanu.
§31
Par parāda sadalīšanu termiņos
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvesvietas adrese /adrese/, mātes /vārds, uzvārds/
2015.gada 12.oktobra iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 2015.gada
14.oktobra Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.10, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1511. un 1512.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš,
Santa Ancāne, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Jurģis Grabčiks, Igors Žukovs, Mārtiņš
Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut /vārds, uzvārds/, /personas kods/, līdz 28.04.2016. nomaksāt Saulkrastu novada
domes Administratīvās komisijas uzlikto naudas sodu 70,00 euro apmērā (2014.gada
7.oktobra lēmumus Nr.D63-330), saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:
Datums
28.11.2015.
28.12.2015.
28.01.2016.
28.02.2016.
28.03.2016.
28.04.2016.
Kopā

Parāds (euro)
11,67
11,67
11,67
11,67
11,66
11,66
70,00

2. Par parāda nomaksas grafiku ar /vārds, uzvārds/ noslēgt rakstisku vienošanos.
3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai–viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē
spēku.
§32
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 28.09.2015. iesniegumu,
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju
kategorijām Saulkrastu novadā” 2.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„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 /adrese/, laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.
§33
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 06.10.2015. 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. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„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 /adrese/, laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.
§34
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā /adrese/, 13.10.2015. iesniegumu, pamatojoties uz
Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu
novadā” 2.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„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 /adrese/, laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.
§35
Par SIA „Saulkrastu komunālserviss” izcenojumu apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
B.Veide paskaidro, ka deleģēšanas līgumā starp Saulkrastu novada domi un SIA “Saulkrastu
Komunālserviss” šie izcenojumi nebija.

Izskatot Saulkrastu pašvaldības izpilddirektora A.Arņa 05.10.2015. iesniegumu, kas
izskatīts 14.10.2015. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr. 10, § 16), pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” izcenojumus:
1.1.
„Grants šķembu maisījumu iestrāde” - lm3 cena EUR 27,25 bez PVN
(EUR 32,97 ar PVN);
2. „Ceļa zīmes uzstādīšana”:
2.1. „ceļa zīmes staba uzstādīšana” - EUR 66,99 bez PVN (EUR 81,06 ar PVN);
2.2. „ceļa zīmes 600x600 uzstādīšana” - EUR 44,89 bez PVN (EUR 54,32 ar
PVN);
2.3. „ceļa zīmes 900x900 uzstādīšana” - EUR 85,98 bez PVN (EUR 104,04 ar
PVN);
3. „Nomales grunts noņemšana” - lm3 cena EUR 9,84 bez PVN (EUR 11,91 ar PVN).
(darbu izcenojumu tāme protokola 11.pielikumā).
§36
Par grozījumiem pašvaldības aģentūras
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktores
J.Krūmiņas 12.10.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 14.10.2015. sēdē (protokols Nr.10/2015§17), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1. Samazināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un
sporta centrs” (Struktūrvienība 14) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas,
no kuriem neaprēķina iemaksas) par 600,00 euro;
1.1.2. EKK 2235 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 77,00
euro;
1.1.3. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 22 900,00 euro;
1.1.4. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par
3 000,00 euro;
1.1.5. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 2 500,00 euro;
1.1.6. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 800,00 euro.

1.2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un
sporta centrs” (Struktūrvienība 14) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas,
no kuriem aprēķina iemaksas) par 600,00 euro;
1.2.2. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 6 000,00
euro;
1.2.3. EKK 2236 (Bankas komisijas, pakalpojumi) par 77,00 euro;
1.2.4. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 10 220,00
euro;
1.2.5. EKK 2242 (Transporta līdzekļu uzturēšana, remonts) par 210,00
euro;
1.2.6. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 1 000,00 euro;
1.2.7. EKK 2261 (Ēkas, telpu īre un noma) par 100,00 euro;
1.2.8. EKK 2264 (Iekārtu un inventāra īre un noma) par 5 600,00 euro;
1.2.9. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai) par 2 500,00 euro;
1.2.10. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 800,00 euro;
1.2.11. EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 2 770,00 euro.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”,
iekļaujot tajā skaitā 1.punktā minētos grozījumus.

§37
Par grozījumiem Saulkrastu būvvaldes budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu būvvaldes vadītājas L.Pilsētnieces 12.10.2015. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.10.2015. sēdē (protokols
Nr.10/2015§18), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1.
samazināt Saulkrastu būvvaldes (Struktūrvienība 015) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 1 500,00 EUR.
1.2.
palielināt Saulkrastu būvvaldes (Struktūrvienība 015) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 231201(Inventārs) par 1 500,00 EUR, lai apmaksātu plauktu
iegādi.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”,
iekļaujot tajā skaitā 1.punktā minētos grozījumus.
§38
Par grozījumiem pašvaldības budžetā
ZIŅO E.Grāvītis. Grozījumi saistīti ar mērķdotācijām pedagogiem

Izskatot Saulkrastu Finanšu daļas vadītāja- finansista G.Vīganta 12.10.2015.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.10.2015. sēdē
(protokols Nr.10/2015§20), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžeta ieņēmumus:
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas pedagogu algām
(18.621)” par 239 860,00 euro.
1.2. „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas interešu izglītības pedagogu algām
(18.623)” par 10 514,00 euro.
1.3. „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas 5.-6.gadīgo apm. pedagogiem (18.610)”
par 26 348,00 euro.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžeta izdevumu pozīcijas:
2.1. „Mērķdotācijas pedagogiem - Saulkrastu vidusskola” par 131 576,00 euro.
2.2. „Mērķdotācijas pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola” par 108 284,00 euro.
2.3. „Ārpusskolu nodarbības - Saulkrastu vidusskola” par 5 644,00 euro.
2.4. „Ārpusskolu nodarbības - Zvejniekciema vidusskola” par 4 870,00 euro.
2.5. „Mērķdotācijas 5.-6.gad.apm.pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola” par 2268,00
euro.
2.6. „Mērķdotācijas 5.-6.gad.apm.pedagogiem - Saulkrastu vidusskola” par 457,00 euro.
2.7. „Mērķdotācijas 5.-6.gad.apm.pedagogiem – PII „Rūķītis” par 23 623,00 euro.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Saistošie
noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1.
un 2. punktos minētos grozījumus.
§39
Par grozījumiem pašvaldības budžetā
ZIŅO E.Grāvītis. Grozījumi saistībā ar reorganizāciju.
Izskatot Saulkrastu Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 12.10.2015.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.10.2015. sēdē
(protokols Nr.10/2015§19), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1. Samazināt Labiekārtošanas nodaļas (Struktūrvienība 014) budžeta izdevumu
plānu:
1.1.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 23 613,00
euro;

1.1.2. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 1 349,00 euro;
1.1.3. EKK 1150 (Līgumdarbu algas) par 372,00 euro;
1.1.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 6 411,00
euro;
1.1.5. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas,
no kuriem aprēķina iemaksas) par 1 870,00 euro;
1.1.6. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes
gadījumu apdrošināšanai) par 238,00 euro;
1.1.7. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas,
no kuriem neaprēķina iemaksas) par 484,00 euro;
1.1.8. EKK 22191 (Sakaru pakalpojumi) par 403,00 euro;
1.1.9. EKK 22192 (Interneta pieslēguma maksa) par 498,00 euro;
1.1.10. EKK 2222 (Maksa par ūdeni) par 100,00 euro;
1.1.11. EKK 2223 (Maksa par elektroenerģiju) par 763,00 euro;
1.1.12. EKK 2224 (Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem)
par 11437,00 euro;
1.1.13. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu
izdevumi) par 926,00 euro;
1.1.14. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 748,00
euro;
1.1.15. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 3 624,00 euro;
1.1.16. EKK 2242 (Transporta līdzekļu uzturēšana, remonts) par 1 098,00
euro;
1.1.17. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, apkalpošana) par
1132,00 euro;
1.1.18. EKK 2247 (Transportlīdzekļa obligātās apdrošināšanas maksājumi)
par 127,00 euro;
1.1.19. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 55 694,00 euro;
1.1.20. EKK 23111 (Kancelejas preces) par 202,00 euro;
1.1.21. EKK 231201 (Inventārs) par 8 253,00 euro;
1.1.22. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai) par 1 236,00 euro;
1.1.23. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 2 202,00 euro;
1.1.24. EKK 2341 (Medikamenti) par 30,00 euro;
1.1.25. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 1 691,00 euro;
1.1.26. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 6 283,00 euro;
1.1.27. EKK 5231 (Transportlīdzekļi) par 16,00 euro;
1.1.28. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 20 911,00 euro.
1.2. Samazināt Nekustamo īpašumu nodaļas (Struktūrvienība 013) budžeta
izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 20 789,00
euro;
1.2.2. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 307,00 euro;
1.2.3. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 4 658,00
euro;
1.2.4. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas,
no kuriem aprēķina iemaksas) par 455,00 euro;
1.2.5. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes
gadījumu apdrošināšanai) par 134,00 euro;
1.2.6. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas,
no kuriem neaprēķina iemaksas) par 706,00 euro;
1.2.7. EKK 22191 (Sakaru pakalpojumi) par 232,00 euro;

1.2.8. EKK 22192 (Interneta pieslēguma maksa) par 222,00 euro;
1.2.9. EKK 2235 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 1 536,00
euro;
1.2.10. EKK 2244 (Pārējie pakalpojumi) par 4 650,00 euro;
1.2.11. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par
27619,00 euro;
1.2.12. EKK 23111 (Kancelejas preces) par 44,00 euro;
1.2.13. EKK 231201 (Inventārs) par 124,00 euro;
1.2.14. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 434,00 euro.
1.3. Palielināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas (Struktūrvienība
019) budžeta izdevumu plānu:
1.3.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 38 438,00
euro;
1.3.2. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 1 456,00 euro;
1.3.3. EKK 1150 (Līgumdarbu algas) par 372,00 euro;
1.3.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 9 356,00
euro;
1.3.5. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas,
no kuriem aprēķina iemaksas) par 1 870,00 euro;
1.3.6. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes
gadījumu apdrošināšanai) par 372,00 euro;
1.3.7. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas,
no kuriem neaprēķina iemaksas) par 1 047,00 euro;
1.3.8. EKK 22191 (Sakaru pakalpojumi) par 565,00 euro;
1.3.9. EKK 22192 (Interneta pieslēguma maksa) par 630,00 euro;
1.3.10. EKK 2222 (Maksa par ūdeni) par 100,00 euro;
1.3.11. EKK 2223 (Maksa par elektroenerģiju) par 763,00 euro;
1.3.12. EKK 2224 (Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem)
par 11437,00 euro;
1.3.13. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu
izdevumi) par 926,00 euro;
1.3.14. EKK 2244 (Pārējie pakalpojumi) par 4 650,00 euro;
1.3.15. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 748,00
euro;
1.3.16. EKK 2235 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 1 536,00
euro;
1.3.17. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 3 624,00 euro;
1.3.18. EKK 2242 (Transporta līdzekļu uzturēšana, remonts) par 1 098,00
euro;
1.3.19. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, apkalpošana) par
1132,00 euro;
1.3.20. EKK 2247 (Transportlīdzekļa obligātās apdrošināšanas maksājumi)
par 127,00 euro;
1.3.21. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 55 694,00 euro;
1.3.22. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par
25721,00 euro;
1.3.23. EKK 23111 (Kancelejas preces) par 202,00 euro;
1.3.24. EKK 231201 (Inventārs) par 8 377,00 euro;
1.3.25. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai) par 1 236,00 euro;

1.3.26. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 2 636,00 euro;
1.3.27. EKK 2341 (Medikamenti) par 30,00 euro;
1.3.28. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 1 691,00 euro;
1.3.29. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 6 283,00 euro;
1.3.30. EKK 5231 (Transportlīdzekļi) par 16,00 euro;
1.3.31. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 20 911,00 euro.
1.4. Palielināt Finanšu un grāmatvedības nodaļas (Struktūrvienība 012) budžeta
izdevumu plānu:
1.4.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 5 964,00
euro;
1.4.2. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 200,00 euro;
1.4.3. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 1 713,00
euro;
1.4.4. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas,
no kuriem aprēķina iemaksas) par 1 097,00 euro;
1.4.5. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas,
no kuriem neaprēķina iemaksas) par 143,00 euro;
1.4.6. EKK 22191 (Sakaru pakalpojumi) par 70,00 euro;
1.4.7. EKK 22192 (Interneta pieslēguma maksa) par 90,00 euro;
1.4.8. EKK 22193 (Pasta izdevumi) par 600,00 euro;
1.4.9. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par
400,00 euro;
1.4.10. EKK 23111 (Kancelejas preces) par 300,00 euro.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”,
iekļaujot tajā skaitā 1.punktā minētos grozījumus.
§40
Par saistošo noteikumu projekta “Grozījumi Saulkrastu novada domes 29.01.2015.
saistošajos noteikumos Nr.1 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības
budžetu 2015.gadam””
ZIŅO E.Grāvītis
G.Vīgants skaidro grozījumus. Pašvaldības budžets sastāda 8036017,00 euro.
E.Grāvītis - mēneša laikā deputāti aicināti iesniegt priekšlikumus
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta
12.10.2015., kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.10.2015. sēdē
(protokols Nr.10/2015§21) iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, 45. un 46.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 28.01.2015.
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības
2015.gada budžetu” (protokola 12.pielikumā).
2. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai.

§41
Par papildus līdzekļu piešķiršanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 20.10.2015.
iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā “Ceļu un
ielu uzturēšana, apsaimniekošana un remonts" (Struktūrvienība 01723) budžetā 6
518,00 euro apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 5213 (Transporta būves), lai
veiktu Pirmās ielas pirmās kārtas darbus.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”,
iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.
§42
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Kārtība, kādā tiek piemērots
nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem
Saulkrastu novada pašvaldībā 2016.gadā” izdošanu
ZIŅO E.Grāvītis. Noteikumi nav izskatīti komiteju sēdēs.
Izskatot iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek
piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem
Saulkrastu novada pašvaldībā 2016.gadā” projektu, un pamatojoties uz likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 3.panta 1.4 daļu, 9.panta otro
daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis,
Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece,
Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Andris Silavnieks, Igors Žukovs, Mārtiņš Kišuro),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Kārtība, kādā tiek piemērots
nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem
Saulkrastu novada pašvaldībā 2016.gadā” (protokola 13.pielikumā).
2. Izdotos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par Pašvaldībām” 45.panta noteiktajā
kārtībā.
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Protokols parakstīts 30.10.2015.

1.PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes sēdes
Protokola Nr.16/2015§8 pielikums

SADARBĪBAS LĪGUMS
Saulkrastu novada domes līguma reģistrācijas Nr.____________________
Ekonomikas ministrijas līguma reģistrācijas Nr.____________________
Par būvniecības informācijas sistēmas lietošanu
Rīgā
_______________

2015.gada

Saulkrastu novada dome (turpmāk - Pašvaldība), kuras vārdā saskaņā ar 2009.gada
13.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” rīkojas
domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, no vienas puses
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (turpmāk – Ministrija), kuras vārdā saskaņā ar
Ekonomikas ministrijas 2015.gada 28.augusta rīkojumu Nr.208 “Par dokumentu parakstīšanu
projekta
“Būvniecības
informācijas
sistēmas
izstrāde”
(vienošanās
Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004) īstenošanas ietvaros” rīkojas valsts sekretāra
vietnieks Jurijs Spiridonovs, no otras puses,
kopā saukti – Puses, atsevišķi – Puse,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.panta pirmo daļu
un Būvniecības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktu, 7.pantu, it īpaši uz 7.panta pirmās daļas
4.punktu, un 24.pantu, kā arī uz Saulkrastu novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.16/2015§8),
noslēdz šādu sadarbības līgumu (turpmāk – LĪGUMS).
1. TERMINI UN SKAIDROJUMI
1.1.Būvniecības informācijas sistēma (turpmāk – BIS) – Ministrijas pārziņā un turējumā
esoša valsts informācijas sistēma, kas ietver būvniecības procesam un tā kontrolei
nepieciešamo informāciju, Būvniecības likumā un citos likumos par būvniecību,
mājokļu un ēku energoefektivitāti paredzētos reģistrus un dokumentus un nodrošina
informācijas apriti starp publiskās pārvaldes, kontroles institūcijām un būvniecības
dalībniekiem, kā arī sabiedrības iesaisti būvniecības procesā.
1.2.Būvvalde – pašvaldības iestāde vai struktūrvienība, vai vairāku pašvaldību izveidota
iestāde, kā arī Būvniecības valsts kontroles birojs vai institūcija, kura veic būvvaldes
funkcijas būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā..
Būvvaldes funkcijas var īstenot arī vairākas pašvaldības struktūrvienības, no kurām
katrai ir noteikta sava no Būvniecības likuma izrietoša kompetence.
1.3.Centralizētais e-pakalpojumu katalogs – VISS sastāvdaļa, kurā tiek uzturēta
nepieciešamā informācija e-pakalpojuma darbināšanai.
1.4.Centralizētais publisko pakalpojumu katalogs – VISS sastāvdaļa, kurā tiek uzturēta
informācija par pieejamajiem Pakalpojumiem un to sniegšanas kanāliem.
1.5.E-pakalpojuma darbināšana – Pušu kopīgas un savstarpēji saskaņotas darbības, lai
atbalstītu e-pakalpojuma sniedzēju un e-pakalpojuma programmatūras turētāju epakalpojuma sniegšanā.
1.6.E-pakalpojuma programmatūras turētājs – iestāde, kura atbild par
programmatūras, kas tiek izmantota e-pakalpojuma sniegšanai, nepārtrauktu darbību
un kuras valdījumā ir programmatūras mantiskā daļa.
1.7.E-pakalpojuma sniedzējs – Puse, kura nodrošina Pakalpojuma sniegšanu.
1.8.E-pakalpojuma sniegšana – publiskās pārvaldes darbības joma, kas ir saistīta ar
Pakalpojuma saņemšanas nodrošināšanu Pakalpojumu saņēmējiem. No publiskās

pārvaldes darbības viedokļa e-pakalpojumu sniegšana ir uzskatāma par vienu no
centralizēti veicamajām darbības jomām, ko var raksturot kā noteiktu uzdevumu un
procesu (darbību) kopumu. E-pakalpojuma sniegšana ietver e-pakalpojuma
sagatavošanu piegādei, e-pakalpojuma piegādi un e-pakalpojuma piegādes mērīšanu
un analīzi.
1.9.E-pakalpojuma turētājs – Puse, kura saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, ir
atbildīga par atbilstošā Pakalpojuma sniegšanu.
1.10.
E-pakalpojums – Pakalpojums, kura sniegšanas veids nodrošina visa
Pakalpojuma vai atsevišķu tā sniegšanai nepieciešamo posmu (soļu) izpildi attālinātā
(neklātienes) veidā, izmantojot informācijas tehnoloģiju un komunikācijas līdzekļus.
1.11.
IP adrese – nemainīga publiskā interneta protokola adrese.
1.12.
Pakalpojuma (e-pakalpojuma) saņēmējs – tiesību subjekts, kurš, vēršoties
valsts vai pašvaldību iestādē vai, sūtot pieprasījumu e-pakalpojumu infrastruktūrā,
pieprasa un saņem Pakalpojumu.
1.13.
Pakalpojums – publiskais pakalpojums, publiskās pārvaldes pakalpojums, arī
valsts pārvaldes pakalpojums, normatīvajos aktos noteiktie materiālie vai nemateriālie
labumi, ko iestāde (tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde) piedāvā privātpersonām
un citām iestādēm saistībā ar tās kompetencē esošu valsts pārvaldes funkciju un
uzdevumu izpildi, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šā pakalpojuma
saņemšanā.
1.14.
Valsts informācijas sistēmu savietotājs (turpmāk – VISS) - informācijas
tehnoloģiju infrastruktūras, standartu un pārvaldības kopums, ar kura palīdzību tiek
nodrošināta e-pakalpojuma funkcionalitāte un datu apmaiņa starp iestāžu informācijas
sistēmām.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1.LĪGUMS nosaka kārtību:
2.1.1. kādā Pašvaldība un, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes, reģistrācijas
Nr.90000068680, 2009.gada 13.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Saulkrastu
novada pašvaldības nolikums” pamata, tās izveidota Saulkrastu novada būvvalde,
adrese - Raiņa iela 8, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, LV-2160, lieto BIS
www.bis.gov.lv, kuras pārzinis ir Ministrija, lai izpildītu Būvniecības likumā un
uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteiktās funkcijas un
uzdevumus.
2.1.2. kādā Puses, izmantojot BIS izstrādāto e-pakalpojuma funkcionalitāti, nodrošina epakalpojuma sniegšanu būvniecības jomā privātpersonām.
3. PUŠU SAISTĪBAS
3.1.Ministrija:
3.1.1. trīs darba dienu laikā pēc LĪGUMA 3.2.1.punktā noteiktā pieprasījuma par BIS
lietotāju identifikācijas rekvizītiem saņemšanas piešķir lietotāju identifikācijas
rekvizītus pieprasījumā norādītājam personām vai pēc LĪGUMA 3.2.3.punktā
noteiktās informācijas saņemšanas veic izmaiņas BIS.
3.1.2. var bloķēt BIS lietotāju identifikācijas rekvizītus piekļuvei BIS, ja tiek konstatēti
šajā LĪGUMĀ minētie vai Latvijas Republikas normatīvo aktu pārkāpumi, vai
anulēt BIS lietotāju identifikācijas rekvizītus piekļuvei BIS, ja saņemta LĪGUMĀ
3.2.3.punktā noteiktā informācija par identifikācijas rekvizītu anulēšanu.
3.1.3. nodrošina BIS pieejamību 98% apjomā 1 (viena) kalendārā gada laikā, izņemot
plānotos un ārkārtas BIS darbības pārtraukumus.
3.1.4. neuzņemas atbildību un neapņemas novērst jebkādas problēmas, kuras rodas vai
varētu rasties informācijas ievadē vai saņemšanā no BIS vai datortehnikas
kļūdainas vai nestabilas darbības dēļ.

3.1.5. 2 (divas) darba dienas iepriekš informē Pašvaldību un Būvvaldi par plānotajiem
pārtraukumiem BIS darbībā, norādot datumu, laiku un pārtraukuma ilgumu, vai
iespējami īsā laikā par neplānotu pārtraukumu pēc tās konstatācijas elektroniskā
veidā uz LĪGUMA 8.1. un 8.2.punktā noteikto elektroniskā pasta adresi.
3.1.6. nodrošina BIS lietotāja veikto datu apstrādes automātisku audita pierakstu
veidošanu sistēmas audita tabulās, norādot:
3.1.6.1.institūcijas nosaukumu;
3.1.6.2.pieslēguma IP adresi;
3.1.6.3.datu apstrādes datumu un laiku;
3.1.6.4.pieprasījumu;
3.1.6.5.datu apstrādes rezultātu.
3.1.7. nodrošina BIS datubāzes auditācijas pierakstu veselumu un glabāšanu.
3.1.8. nodrošina citu valsts informāciju sistēmu, kuras integrētas BIS, datubāzes datu
patiesumu atbilstoši konkrētajai valsts informāciju sistēmai un sniedz tos negrozītā
formā.
3.1.9. nodrošina iespēju Pašvaldībai vai Būvvaldei ziņot par problēmas situācijām BIS
darbībā vai par BIS drošības pārkāpumiem, ja tādi tiek konstatēti, saņemt
konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar BIS izmantošanu, izmantojot elektroniskā
pasta adresi: bis@em.gov.lv vai zvanot uz kontakttālruni: 67013028.
3.1.10. šā LĪGUMA ietvaros nenodrošina Pašvaldību un Būvvaldi ar datortehniku, tīkla
pieslēgumu vai jebkāda veida tehnisko apkalpi.
3.1.11. nav atbildīga par secinājumiem un darbībām, ko Pašvaldības vai Būvvaldes
reģistrētie lietotāji BIS (turpmāk – sistēmas lietotāji) izdara, pamatojoties uz
saņemtajiem datiem, izņemot datu kļūdas, kas radušās BIS darbības traucējumu
dēļ.
3.1.12. neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies Pašvaldības,
Būvvaldes vai to darbinieku vainas dēļ, piemēram, darbinieks izpaudis, atstājis
pieejamā vietā savus lietotāju identifikācijas rekvizītus vai bez uzraudzības atstājis
savu datoru, kurā nav beidzis BIS lietotāja sesiju, tādā veidā pieļaujot
nesankcionētu trešo personu piekļuvi BIS.
3.1.13. nav atbildīga par izdevumiem vai zaudējumiem, kas Pašvaldībai vai Būvvaldei
rodas tās darbiniekiem, izmantojot drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu
LĪGUMA 3.2.8 punktā noteiktajā kārtībā, īstenojot Pašvaldības autonomās
funkcijas.
3.2.Pašvaldība:
3.2.1. piecu darba dienu laikā pēc šā LĪGUMA spēkā stāšanās rakstiski pieprasa
Ministrijai BIS lietotāju identifikācijas rekvizītus atbilstoši LĪGUMA
2.pielikumam. Vienlaikus pieprasījumā norāda šādu informāciju par būvvaldi:
3.2.1.1.būvvaldes nosaukums (t.sk. būvvaldes nosaukuma abreviatūra, ja tāda ir);
3.2.1.2.nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, ja būvvalde atbilstoši normatīvo aktu
prasībām par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju
Valsts ieņēmumu dienestā ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā;
3.2.1.3.adrese;
3.2.1.4.tālrunis;
3.2.1.5.elektroniskā pasta adrese;
3.2.1.6.faksa numurs;
3.2.1.7.būvvaldes tīmekļa vietne, ja tāda ir;
3.2.1.8.darba laiks;
3.2.1.9.administratīvās teritorijas vienības (republikas pilsētas, novadu un to teritoriālā
iedalījuma vienību līmenī), kurās būvvalde nodrošina būvniecības procesa kontroli
un tiesiskumu.

3.2.2. BIS lietotāju identifikācijas rekvizītu pieprasījumam pievieno klāt katra darbinieka
parakstītu saistības rakstu par fizisko personu datu neizpaušanu atbilstoši šī
LĪGUMA 1.pielikumam.
3.2.3. triju darba dienu laikā informē Ministriju par izmaiņām LĪGUMA 3.2.1.punktā, it
īpaši, ja mainās informācija būvvaldes rekvizītos vai BIS lietotāju personas datos
(t.sk. pārtrauktas (izbeigtas) darba tiesiskās attiecības, ilgstoša darbnespēja, mainīti
amata pienākumi vai cits iemesls).
3.2.4. neveic darbības, kas būtu vērstas pret BIS drošību un bojāšanu, kā arī neveic BIS
vai tās datu, vai to daļu nelikumīgu kopēšanu (par nelikumīgām darbībām ar
sistēmu vai sistēmas datiem šī LĪGUMA izpratnē tiek uzskatītas visas tās un ne
tikai tās darbības, kuras tiek izpildītas automātiski, bez sistēmas lietotāja tiešas
līdzdalības informācijas pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida speciāli
šim nolūkam izveidotas programmas)).
3.2.5. nodrošina, ka BIS lieto tikai sistēmas lietotāji atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kompetencei.
3.2.6. nepieļauj BIS lietotāju identifikācijas rekvizītu iegūšanu, izmantojot trešo personu
pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā (tas tiks uzskatīts par BIS integritātes
apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
klasificējams kā noziedzīgs nodarījums).
3.2.7. nodrošina, ka sistēmas lietotāji atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kompetencei izmanto no BIS iegūtos datus tikai savu darba pienākumu veikšanai,
neizpauž un nenodod no BIS iegūtos datus citām personām, izņemot normatīvajos
aktos noteiktajos gadījumos.
3.2.8. nodrošina Pašvaldības un Būvvaldes darbiniekus, kuri ir sistēmas lietotāji un
paraksttiesīgās personas (piem., būvvaldes vadītājs, būvinspektors), ar drošu
elektronisko parakstu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc šā LĪGUMA spēkā stāšanās,
ievērojot normatīvo aktu prasības par elektroniskajiem dokumentiem.
3.2.9. nodrošina, ka Pašvaldības un Būvvaldes radītie dokumentu oriģināli būvniecības
jomā tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, izmantojot
BIS pieejamo elektronisko dokumentu parakstīšanas funkcionalitāti vai jebkādu
citu e-paraksta programmatūru, piem., eParakstītājs 3.0.
3.2.10. vismaz vienu mēnesi iepriekš elektroniskā veidā informē Ministriju par izmaiņām
Pašvaldības struktūrā, kas saistīta ar būvniecības procesa tiesiskuma
nodrošināšanu, izveidojot vai likvidējot Būvvaldi, savā administratīvajā teritorijā
vai vienojoties ar citām pašvaldībām par kopīgas būvvaldes izveidi uz elektroniskā
pasta adresi: bis@em.gov.lv.
3.2.11. ar BIS ieviešanu Būvvaldē par turpmākajiem pārskata periodiem nesniedz
informāciju Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumu Nr. 922 "Valsts
statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi"
37.pielikumā noteiktajā apjomā Centrālai statistikas pārvaldei, jo Centrālai
statistikas pārvaldei tiks nodrošināta piekļuve BIS esošajiem datiem atbilstoši
normatīvajiem aktiem par valsts statistiku.
3.3.Ministrijas BIS mantiskā daļa, kā arī visas autoru mantiskās tiesības un autoru
izņēmuma mantiskās tiesības saskaņā ar Autortiesību likumu pieder Latvijas
Republikai Ministrijas personā.
3.4.Puses 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informē viena otru:
3.4.1. ja mainījušās LĪGUMĀ noteiktās kontaktpersonas, norādot LĪGUMA 8.punktā
minēto informāciju;
3.4.2. par izmaiņām Pušu, t.sk. Būvvaldes, rekvizītos (institūcijas nosaukums, adrese,
tālruņa, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, institūcijas tīmekļa vietne, darba
laiks u.c.).

3.5.Piekļuve speciālajām tiešsaistes formām tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv un BIS daļai,
kurai ir ierobežota piekļuve, tiek nodrošināta tikai identificētiem BIS lietotājiem. BIS
nodrošina iespēju veikt BIS lietotāja identitātes pārbaudi (autentifikāciju), izmantojot
Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo VISS koplietošanas
autentifikācijas moduli.
4. BIS E-PAKALPOJUMI
4.1.Tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv, izmantojot BIS izstrādāto e-pakalpojuma
funkcionalitāti būvniecības jomā, tiks nodrošināta vienota e-pakalpojumu pieejamība
privātpersonām par būvniecības procesiem attiecībā uz Pašvaldības administratīvo
teritoriju.
4.2.Par konkrētā e-pakalpojuma funkcionalitātes pieejamību tīmekļa vietnē
www.bis.gov.lv, par e-pakalpojuma konfigurāciju, t.sk. centralizētajā e-pakalpojumu
katalogā un centralizētajā publisko pakalpojumu katalogā, un laiku, kad Pašvaldībai
par savu administratīvo teritoriju ir jāuzsāk e-pakalpojuma sniegšana, Ministrija
elektroniskā veidā informē Pašvaldību un Būvvaldi uz LĪGUMA 8.1. un 8.2.punktā
noteikto elektroniskā pasta adresi.
4.3.Puses sadarbojas e-pakalpojuma konfigurācijā, it īpaši Pašvaldība, veicot
centralizētajā e- pakalpojumu katalogā un centralizētajā publisko pakalpojumu
katalogā izmaiņas par būvniecības procesa e-pakalpojumiem.
4.4.Pašvaldībai ir pienākums ievērot Ministrijas norādījums, ieteikums par
e-pakalpojumu konfigurāciju centralizētajā e-pakalpojumu katalogā un centralizētajā
publisko pakalpojumu katalogā.
4.5.Ja e-pakalpojuma sniedzējs ir paredzējis maksājumu par pakalpojumu, BIS nodrošina
pakalpojuma saņēmējam veikt pakalpojuma apmaksu tiešsaistē, izmantojot Valsts
reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā VISS koplietošanas maksājuma moduli
(maksājuma modulis nodrošina apmaksas iespējas ar Latvijā populārākajām
internetbankām un norēķinu kartēm).
4.6.Lai pakalpojuma saņēmējam būtu nodrošināta iespēja veikt pakalpojuma apmaksu
VISS koplietošanas maksājuma modulī ar norēķinu kartēm, Pašvaldība slēdz
vienošanos par karšu maksājumiem ar Valsts kasi un Valsts reģionālās attīstības
aģentūru.
5. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI
5.1.Pašvaldība un Būvvalde:
5.1.1. datus, kas satur fizisko personu datus, atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības
likuma 7.panta 3. un 5.punktam, izmanto tikai šā LĪGUMA 2.1.punkta izpildei.
5.1.2. saņemot vai citādā veidā apstrādājot datus, ievēro tiesību normas, ko paredz
Fizisko personu datu aizsardzības likums, Informācijas atklātības likums un citi
ārējie normatīvie akti, kas nosaka fizisko personu datu aizsardzību.
5.1.3. reģistrē fizisko personu datu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likumā
noteiktajā kārtībā.
6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu LĪGUMA saistību
neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir tādi apstākļi kā plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, kari,
streiks u.c. no Puses neatkarīgi apstākļi, kā arī valsts varas vai pārvaldes institūciju
lēmumi, rīcība vai izmaiņas normatīvajos aktos, kas nepieļauj LĪGUMA noteikumu
izpildi, ja šie apstākļi ir radušies pēc LĪGUMA noslēgšanas un to iestāšanos neviena
no Pusēm neparedzēja un nevarēja paredzēt.

6.2.Pusei, kurai LĪGUMĀ paredzēto saistību izpildi kavē nepārvarama vara, rakstiski
jābrīdina otra Puse par šī perioda sākumu un beigām 3 (trīs) dienu laikā no tā brīža,
kad minētā Puse uzzina par traucējuma sākumu vai beigām.
7. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI
7.1.Visus strīdus un domstarpības, kas radušās LĪGUMA izpildes laikā, Puses risina
savstarpējo pārrunu ceļā.
7.2.Ja kāda no Pusēm nespēj pildīt no LĪGUMA izrietošās saistības, tā nekavējoties
rakstiski paziņo par to otrai Pusei, un Puses savstarpēji vienojas par turpmāku rīcību.
8. KONTAKTPERSONAS
8.1.Pašvaldības kontaktpersona par LĪGUMA saskaņotu un operatīvu izpildi ir
Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece (tālruņa Nr.67142519, elektroniskā pasta adrese:
liga.pilsetniece@saulkrasti.lv).
8.2.Būvvaldes kontaktpersona – Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece, tālruņa Nr.
67142519, elektroniskā pasta adrese: liga.pilsetniece@saulkrasti.lv.
8.3.Ministrijas kontaktpersona par LĪGUMA saskaņotu un operatīvu izpildi ir
Būvniecības informācijas sistēmas projekta nodaļas vadītājs Andriāns Jankovskis
(tālruņa Nr.67013028, elektroniskā pasta adrese: Andrians.Jankovskis@em.gov.lv).
9. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA
9.1.LĪGUMS stājas spēkā no dienas, kad to paraksta abas Puses. LĪGUMS ir noslēgts uz
nenoteiktu laiku.
9.2.LĪGUMS izbeidzas, ja vismaz viena no Pusēm:
9.2.1.
beidz pastāvēt vai to reorganizē;
9.2.2.
to nevar pildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu. Šādā gadījumā
attiecīgā Puse par to nekavējoties informē otru Pusi.
9.3.Jebkuri LĪGUMA grozījumi stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstiski un tos
abpusēji ir parakstījušas Puses un ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.
9.4.LĪGUMS ir sagatavots un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros,
katrs uz 6 (sešām) lappusēm, un tam ir 2 (divi) pielikumi:
9.4.1. 1.pielikums „Saistību raksta paraugs” uz 1 (vienas) lappuses;
9.4.2. 2.pielikums “Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju identifikācijas rekvizītu
pieprasījuma paraugs” uz 2 (divām) lappusēm;
9.5.Viens no LĪGUMA eksemplāriem glabājas Pašvaldībā, bet otrs Ministrijā. Abiem
LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55, Rīga, LV–1519
Reģ.Nr. 90000086008
Valsts sekretāra vietnieks

Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160,
Reģ. Nr.90000068680
Domes priekšsēdētājs

________________________________
J.Spiridonovs

________________________________
E.Grāvītis

1.pielikums
Saulkrastu novada domes
un Ekonomikas ministrijas
2015.gada _______________________
sadarbības līgumam
Saulkrastu novada dome līguma reģistrācijas Nr.____________________
Ekonomikas ministrijas līguma reģistrācijas Nr.____________________

Paraugs

SAISTĪBU RAKSTS

Es,_______________________________________________________________
(iestāde, amats)
__________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

apņemos saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu:
1. saglabāt un nelikumīgi neizpaust amata (darba) pienākumu veikšanas laikā iegūtos
fizisko personu datus;
2. pēc dienesta (darba) tiesisko attiecību izbeigšanas nelikumīgi neizpaust iegūtos fizisko
personu datus.
Esmu brīdināts(a), ka fizisko personu datu nelikumīgas izpaušanas gadījumā varu tikt
saukts(a) pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

2015. gada ___.________________

________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

Ekonomikas ministrijas
valsts sekretāra vietnieks:

Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs:

__________________________
J.Spiridonovs

________________________
E.Grāvītis

2.pielikums
Saulkrastu novada domes
un Ekonomikas ministrijas
2015.gada _______________________

sadarbības līgumam
Saulkrastu novada
domes līguma reģistrācijas Nr.____________________
Ekonomikas ministrijas līguma reģistrācijas Nr.____________________
Paraugs
Pašvaldības veidlapa
(Nosaukums un rekvizīti, elektroniskā pasta adrese)
Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju identifikācijas rekvizītu pieprasījums
Tālrunis

Elektroniskā
pasta adrese*

Lietotāja lomas** Būvnie

Piezīme
*katra lietotāja (fiziskas personas) individuāla elektroniskā pasta adrese
**Lietotāja lomas:
o Būvvaldes lietvedis – Dod iespēju izveidot būvniecības lietu un labot to. Reģistrēt
ienākošos dokumentus. Ir pieejami darba uzdevumiem.
o Būvvaldes darbinieks – Dod iespēju izskatīt ienākošos dokumentus, veidot izejošo,
apstrādāt tos un nodot akceptēšanai, veidot un labot būvniecības lietu. Ir pieejami
darba uzdevumiem.
o Būvvaldes administrators – Dod iespējas labot Būvvaldes profilu, Darba uzdevuma
uzstādījumus, Tehnisko noteikumu izsniedzējus, Lietotāju grupas un Darbinieku
prombūtni.
o Akceptētājs – Dod tiesību akceptēt un parakstīt būvvaldes izdotos dokumentus.
o Būvvaldes atskaišu lietotājs – Dod iespēju izmantot sistēmā definētās atskaites.
o Būvvaldes atskaišu administrators – Dod iespēju definēt atskaites.
o Būvvaldes grāmatvedis – Dod iespēju ievadīt un labot nodevu un reģistrēt apmaksas
faktu.
o Būvvaldes inspektors – Dod iespēju plānot inspekcijas un atļauts darboties ar mobilo
aplikāciju. Ir pieejami darba uzdevumiem.

Ekonomikas ministrijas
valsts sekretāra vietnieks:

Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs:

__________________________
J.Spiridonovs

_______________________
E.Grāvītis

Būvvaldes
administrators

Amats

Būvvaldes
darbinieks

Personas
kods

Būvvaldes
lietvedis

Vārds, uzvārds

2.PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes sēdes
Protokola Nr.16/2015§10 pielikums

SADARBĪBAS LĪGUMS
Rīgā, 2015. gada __._____________
Līgumā piedalās:
Saulkrastu novada dome, kuras vārdā, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu
novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, turpmāk tekstā
“Pašvaldība”, un
biedrība “Baltijas krasti”, kuras vārdā, saskaņā ar biedrības „Baltijas krasti” statūtiem
rīkojas tās valdes priekšsēdētāja Līga Brūniņa, turpmāk tekstā “Biedrība”, un
Latvijas Mākslas akadēmija, kuras vārdā, saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas statūtiem
darbojas rektors Aleksejs Naumovs, tekstā “Akadēmija”, un
Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte, kuru pārstāv
rektors Leonīds Ribickis, turpmāk tekstā “Universitāte”, un
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultāte, kuru pārstāv Lauku
inženieru fakultātes dekāne asoc. prof. Daiga Zigmunde, turpmāk tekstā “Augstskola”,
bet turpmāk kopā saukti „Līgumslēdzēji”, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes
2015.gada ____.oktobra lēmumu Nr.___ „Par sadarbības līgumu apstiprināšanu un
noslēgšanu”, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk tekstā Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1.Līgumslēdzēji, izmantojot viens otra organizatoriskās, intelektuālās un citas iespējas,
apņemas apvienot savus spēkus LIFE + programmas projekta „Ekosistēmu un to sniegto
pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā
” LV-LIFE13_ENV_LV_000839 (turpmāk - Projekts) B4 aktivitātes īstenošanai Saulkrastu
novada pašvaldībā, saskaņā ar Darba uzdevumiem, kas ir vērsti uz savstarpējo sadarbību
studiju programmu modernizācijai Dizaina studiju nozarē Latvijas Mākslas akadēmijā
(Līguma 1.pielikums), arhitektūras studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē (Līguma
2.pielikums) un ainavu arhitektūras studiju nozarē Latvijas Lauksaimniecības universitātē
(Līguma 3.pielikums), kā arī izstrādājot dizaina un vizuālā izskata idejas Projekta
pilotteritorijai – dabas dizaina parkam Pašvaldībā, balstoties uz Projekta pilotteritorijas esošo
infrastruktūru un aizsargājamām dabas vērtībām.
Līguma tiešais mērķis ir izveidot sadarbību starp Līgumslēdzējiem, Biedrību un Pašvaldību,
lai iesaistītu studentus un pasniedzējus Projekta īstenošanā, tādējādi padziļinot profesionālo
kvalifikāciju un praktiskās iemaņas arhitektūras un ainavu arhitektūras jomā, kā arī sekmēt
profesionālās informācijas apmaiņu starp Līgumslēdzējiem.
2. Līgumslēdzēju savstarpējo attiecību principi
2.1. Ar šo Līgumu tiek noteikti Līgumslēdzēju attiecību vispārējie principi, no kuriem
Līgumslēdzēji vadīsies Līguma izpildes gaitā. Atsevišķu jautājumu detalizētam risinājumam
Līgumslēdzēji nodomājuši slēgt atsevišķus līgumus vai vienošanās.
2.2. Realizējot šī Līguma priekšmetu, Līgumslēdzēji orientējas uz gala rezultāta sasniegšanu,
tas ir, uz Līgumā izvirzītiem mērķiem.

2.3. Katrs Līgumslēdzējs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt
otra Līgumslēdzēja prestižam un interesēm.
3. Līgumslēdzēju saistības
3.1.Atbalstīt iepriekš minētās sadarbības jomas, savlaicīgi sniegt nepieciešamo informāciju,
kas saistīta ar konkrētu darbību izpildi šajās jomās.
3.2.Pēc savām iespējām nodot nepieciešamos palīglīdzekļus un citus resursus kopdarbības
īstenošanai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.3.Piedalīties Projekta aktivitātēs, kā arī kontrolēt to izpildi un ieguldīto līdzekļu, ja tādi būs,
izmantošanu atbilstoši šī Līguma mērķim.
3.4.Biedrība nodrošina Biedrības telpiskās plānošanas speciālista iesaisti Projekta aktivitāšu
īstenošanā Līguma ietvaros.
4. Strīdu risināšana
4.1. Strīdi, kas rodas sakarā ar šo Līgumu, tiek izskatīti Latvijas Republikas esošo normatīvo
aktu noteiktajā kārtībā.
5. Līguma darbības laiks un nobeiguma noteikumi
5.1. Šis Līgums ir spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši visi Līgumslēdzēji un ir noslēgts uz laiku
līdz 2015.gada 21.decembrim.
5.2. Šis Līgums saskaņā ar Līgumslēdzēju vienošanos var tikt pēc vajadzības papildināts un
grozīts. Grozījumus un papildinājumus Līgumā izdara, Līgumslēdzējiem rakstveidā
vienojoties, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5.3. Līgumslēdzējiem, rakstiski par to brīdinot otru Līgumslēdzēju vismaz vienu mēnesi
iepriekš, kā arī pēc Līgumslēdzēju savstarpējas vienošanās, kas noformējamas rakstiski, ir
tiesības vienoties par Līguma izbeigšanu. Šajā gadījumā Līgumslēdzēji šajā vienošanās tekstā
paredz pabeidzamos uzdevumus.
5.4. Pašvaldība ir tiesīga Projekta ietvaros izstrādātos materiālus, priekšlikumus izmantot pēc
saviem ieskatiem. Izmantojot izstrādātos materiālus vai tā daļas, Pašvaldība nodrošina atsauci
uz autoru.
5.5. Līgumslēdzēju atbildīgās personas Līguma saistību izpildei:
5.5.1. no Pašvaldības puses: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs, tālr. 67142515
______, e-pasts:_____________;
5.5.2. no Akadēmijas puses: dizaina nodaļas projektu vadītājs Jānis Gailītis, tālr.
22303221, e-pasts: janis.gailitis@lma.lv;
5.5.3. no Universitātes puses: lektore Ieva Miķelsone, tālr. 67089116, e-pasts:
ieva.mikelsone_1@rtu.lv;
5.5.4. no Augstskolas puses: Una Īle, tālr. 29185575, e-pasts: una.ile@llu.lv;
5.5.5. no Biedrības puses: Līga Brūniņa, tālr.29356534, e-pasts: liga.brunina@gmail.com.
5.6. Ja Līguma darbības laikā mainās Līgumslēdzēja atbildīgā persona, tad attiecīgais
Līgumslēdzējs 2 (divu) darba dienu laikā pēc izmaiņu rašanās elektroniski informē pārējos
Līgumslēdzējus.
5.7. Līgumslēdzējiem rakstveidā vienojoties, Darba uzdevumi Līguma izpildes laikā var tikt
papildināti vai grozīti.
5.8. Šis Līgums ir sastādīts 3 (trīs) eksemplāros uz 3 (trijām) lapām ar 1.pielikumu uz 2
(divām) lapām, 2.pielikumu uz 3 (trijām) lapām, 3.pielikumu uz 3 (trijām) lapām. Visi
eksemplāri sastādīti latviešu valodā, un visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Katram Līgumslēdzējam pa vienam eksemplāram.

6. Līgumslēdzēju juridiskās adreses un rekvizīti
Pašvaldība
Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160
Reģ. Nr.LV90000068680
Nodokļu reģ.
Nr.90000068680
Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts:
LV11TREL9801352000003

Akadēmija
Latvijas Mākslas
akadēmija
Kalpaka bulvāris 13, Rīga,
LV-1867
Reģ. Nr. 90000029965
Konta Nr.
LV62TREL9220051000000
Valsts Kase
Kods TRELLV22

z.v._________________

z.v._____________________ z.v._____________________

(E.Grāvītis)

Universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu ielā 1–303, Rīgā LV-1658
Reģ. Nr. 3341000709
Nodokļu reģ. LV90000068977
VALSTS KASE
Konta Nr.
LV46TREL915101S000000
Bankas kods TREL LV22

z.v._____________________
(L.Ribickis)

Biedrība „Baltijas krasti”
Kr. Barona iela 31a-19,
Rīga, Latvija, LV-1011
Reģ. Nr.40008116782
SEB Banka, UNLALV22
Konts: LV64UNLA0050022629605

z.v._____________________
(L.Brūniņa)

Augstskola
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte
Lielā 2, Jelgava, LV – 3001
Reģ. Nr. 2841101568
Nodokļu reģ. 90000041898
Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Latvijas Banka LACBLV2X
Konts nr.
LV91TREL2160030220200

(A.Naumovs)

(D.Zigmunde)

1.Pielikums
DARBA UZDEVUMS LMA studentiem
Dabas dizaina parka ‘Putnubiedēklis’ Saulkrastos izveidei
LIFE + programmas projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas
pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā " LV-LIFE13_ENV_LV_000839
(Projekta saīsinājums: Ekosistēmu pakalpojumi) ietvaros
1. Izstrādāt mākslas objektu, informatīvo zīmju ideju pamatojumu un vīziju:
1.1. Projektējamās teritorijas apsekošana dabā, fotofiksācijas.
1.2. Izstrādāt mākslas objektu / instalāciju un informatīvo zīmju ideju pamatojumu un vīziju –
stāsts, vēstījums, skices:
1.2.1. norādījumi mūsdienīgiem, inovatīviem un izglītojošiem mākslas objektiem/ instalācijām,
paredzot dabai draudzīgu materiālu izvēli:
1.2.1.1. paredzēt nelielu objektu izveidošanu vai rast citu risinājumu;
1.2.1.2. paredzēt mūsdienīgus, inovatīvus, interaktīvus, skaņas, uz kustībām reaģējošus
vai saules enerģiju izmantojošus mākslas objektus/ instalācijas vai rast citu
risinājumu;
1.2.1.3. objekti jāparedz ar izglītojošu pienesumu, kas ‘vēsta’ par apkārtnes unikālajām
dabas vērtībām, palīdz parka apmeklētājiem izprast apkārtnē notiekošos procesus
un māca saudzīgāk attiekties pret dabu;
1.2.1.4. objektiem estētiski, funkcionāli un idejiski jāiekļaujas kopējā ainavā, ieskaitot
Baltās kāpas veidoto ainavu.
1.2.2. Norādījumi mūsdienīgām informatīvajām zīmēm:
1.2.2.1. paredzēt izglītojošas zīmes, kur tiek atspoguļota vispārīga informācija par Balto
kāpu Saulkrastos, Dabas dizaina parku ‘Putnubiedēklis’ un informējoša karte;
1.2.2.2. paredzēt kustību organizējošas zīmes, kas ļauj cilvēkam nenovirzīties no
paredzētās takas un/vai sniedz papildus informāciju par esošo vietu.
2. STARPSKATE – esošās situācijas izpētes un analīzes PREZENTĀCIJA Saulkrastu
pašvaldībai, Dabas aizsardzības pārvaldei, biedrībai "Baltijas krasti"
3. Mākslas objektu un informatīvo zīmju / norāžu PREZENTĀCIJA Saulkrastu pašvaldībai,
Dabas aizsardzības pārvaldei, biedrībai "Baltijas krasti"
4. Līgumslēdzēju juridiskās adreses un rekvizīti

Pašvaldība
Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160
Reģ. Nr.LV90000068680
Nodokļu reģ.
Nr.90000068680

z.v._________________
(E.Grāvītis)

Akadēmija
Latvijas Mākslas
akadēmija
Kalpaka bulvāris 13, Rīga,
LV-1867
Reģ. Nr. 90000029965

z.v._____________________

Biedrība
Biedrība „Baltijas krasti”
Kr. Barona iela 31a-19,
Rīga, Latvija, LV-1011
Reģ. Nr.40008116782

z.v._____________________

(A.Naumovs)

PILOTTERITORIJA SAULKRASTI

(L.Brūniņa)

2.Pielikums
DARBA UZDEVUMS
Dabas dizaina parka ‘Putnubiedēklis’ Saulkrastos izveidei
LIFE + programmas projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas
pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā " LV-LIFE13_ENV_LV_000839
(Projekta saīsinājums: Ekosistēmu pakalpojumi) ietvaros

1. Esošās situācijas izpēte, teritorijas analīze visā projekta teritorijā no Inčupes līdz Pēterupei
(turpmāk-pilotteritorija):
1.1. Vispārējā teritorijas analīze (projektējamās teritorijas apsekošana dabā, fotofiksācijas):
1.1.1. teritorijas izvietojuma analīze;

1.1.2. pēc iespējas izpētīt un analizēt pilsētas teritorijas attīstības plānojumu u.c. saistošos vai
attīstību ietekmējošos dokumentus;
1.1.3. teritorijas apsekošana un izvērtēšana;
1.1.4. esošā plānojuma funkcionalitātes un telpiskuma izvērtējums un analīze (esošo celiņu un
laukumu plānojuma atbilstība teritorijai un rekomendāciju izstrāde);
1.1.5. pēc iespējas izpētīt teritorijas vēsturisko kontekstu;
1.1.6. galveno esošo noslodzes punktu izvietojums.
1.2. Detalizēti izstrādājamās teritorijas Rīgas ielā 9A vizuālā, funkcionālā un fiziskā
labiekārtojuma, celiņu stāvokļa novērtēšana atbilstoši nepieciešamajām funkcionālajām
prasībām (izstrādāta inventarizācija/kartēšana) un izstrādāt rekomendācijas to saglabāšanai
vai likvidēšanai, kā arī galvenās ietekmes uz biotopu un krasta kāpām.
1.3. Galveno problēmvietu identificēšana ekoloģiskā, ekonomiskā un sociālā kontekstā.
1.4. Sociāli aktīvo punktu identificēšana – īpašumtiesību kartēšana un precizēšana atbilstoši
esošajai situācijai.
1.5. Galveno skatu līniju noteikšana (rekomendācijas to saglabāšanai vai likvidēšanai).
1.6. Gājēju kustības analīze (rekomendācijas to saglabāšanai vai likvidēšanai).
1.7. Eiropas veloceliņa sasaiste.
1.8. Nodefinēt provizoriskās izvietojuma vietas mūsdienīgiem un inovatīviem mākslas objektiem
un informatīvajām zīmēm.
2. STARPSKATE – esošās situācijas izpētes un analīzes PREZENTĀCIJA Saulkrastu
pašvaldībai, Dabas aizsardzības pārvaldei, biedrībai "Baltijas krasti" Arhitektūras un
pilsētplānošanas fakultātē
3. Arhitektoniski-telpiskās attīstības koncepcijas izstrāde pilotteritorijai
3.1.Teritorijas attīstības konceptuālā virziena, idejas pamatojuma izstrāde – telpas attīstības stāsts,
vēstījums
3.2. Izstrādāt pilnvērtīgu teritorijas dalījumu funkcionālajās un sensitīvajās telpās
3.3. Galveno noslodzes punktu izvietojums
3.4. Eiropas veloceliņa, sabiedriskā transporta pieturu un gājēju pāreju pieslēguma izstrāde
3.5. Definēt ārtelpas kompozicionālos principus, elementus, to stilistiku – referenču attēli, skices
4. Detalizēta piedāvājuma izstrāde detalizētai teritorijai Rīgas ielā 9A
4.1.Izstrādāt ģenerālo plānu:
4.1.1. celiņu un laukumu izvietojums pie rekonstruējamās ēkas (bijusī WC ēka);
4.1.2.mākslas objektu un informatīvo zīmju izvietojuma vietas.
4.2. Sniegt priekšlikumus bijušās WC ēkas rekonstrukcijai, piešķirot tai jaunu funkcionālo un
saturisko raksturu (ar mērķi informēt sabiedrību par ekoloģiski jūtīgām teritorijām, ekosistēmu
pakalpojumiem, biotopiem, kāpu aizsardzību, izglītību) un sasaisti pilsētbūvnieciskajā
kontekstā:
4.2.1.nodefinēt apmeklētāju mērķauditoriju;
4.2.2.izstrādāt priekšlikumus ēkas informatīvā satura pasniegšanai (TV ekrāni, multfilmas...);
4.2.3.sniegt priekšlikumus rekonstruējamās ēkas nosaukumam atbilstoši tās izmantošanas
mērķim, attīstības koncepcijai un mērķauditorijai.
5. Projekta priekšlikuma PREZENTĀCIJA Saulkrastu pašvaldībai, DAP, biedrībai "Baltijas
krasti" Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē
6. Līgumslēdzēju juridiskās adreses un rekvizīti
Pašvaldība
Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160
Reģ. Nr.LV90000068680
Nodokļu reģ. Nr.90000068680

Universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu ielā 1–303, Rīgā LV1658
Reģ. Nr. 3341000709
Nodokļu reģ. LV90000068977

Biedrība
Biedrība „Baltijas krasti”
Kr. Barona iela 31a-19,
Rīga, Latvija, LV-1011
Reģ. Nr.40008116782

z.v._____________________
(E.Grāvītis)

z.v._____________________
(L.Ribickis)

z.v._____________________
(L.Brūniņa)

PILOTTERITORIJA SAULKRASTI

3.Pielikums
DARBA UZDEVUMS
Dabas dizaina parka ‘Putnubiedēklis’ Saulkrastos izveidei
LIFE + programmas projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas
pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā " LV-LIFE13_ENV_LV_000839
(Projekta saīsinājums: Ekosistēmu pakalpojumi) ietvaros

1. Esošās situācijas izpēte, teritorijas analīze visā projekta teritorijā no Inčupes līdz Pēterupei
(turpmāk – pilotteritorija):
1.1. Vispārējā teritorijas analīze (projektējamās teritorijas apsekošana dabā, fotofiksācijas):

1.1.1. teritorijas izvietojuma analīze;
1.1.2. pēc iespējas izpētīt un analizēt pilsētas teritorijas attīstības plānojumu u.c. saistošos vai
attīstību ietekmējošos dokumentus;
1.1.3. teritorijas apsekošana un izvērtēšana;
1.1.4. esošā plānojuma funkcionalitātes un telpiskuma izvērtējums un analīze (esošo celiņu un
laukumu plānojuma atbilstība teritorijai un rekomendāciju izstrāde);
1.1.5. pēc iespējas izpētīt teritorijas vēsturisko kontekstu;
1.1.6. galveno esošo noslodzes punktu izvietojums.
1.2. Galveno problēmvietu identificēšana ekoloģiskā, ekonomiskā un sociālā kontekstā.
1.3. Sociāli aktīvo punktu identificēšana – īpašumtiesību kartēšana un precizēšana atbilstoši
esošajai situācijai.
1.4. Galveno skatu līniju noteikšana (rekomendācijas to saglabāšanai vai likvidēšanai).
1.5. Gājēju kustības analīze (rekomendācijas to saglabāšanai vai likvidēšanai).
1.6. Eiropas veloceliņa sasaiste.
1.7. Nodefinēt provizoriskās izvietojuma vietas mūsdienīgiem un inovatīviem mākslas objektiem
un informatīvajām zīmēm.
2. STARPSKATE – esošās situācijas izpētes un analīzes PREZENTĀCIJA Saulkrastu
pašvaldībai, Dabas aizsardzības pārvaldei, biedrībai "Baltijas krasti"
3. Projekta priekšlikuma izstrāde pilotteritorijai un detalizētai teritorijai Rīgas ielā 9A:
3.1. Koncepcijas izstrāde pilotteritorijai – pilsētbūvniecības attīstības vīzija:
3.1.1. teritorijas attīstības konceptuālā virziena, idejas pamatojuma izstrāde – telpas attīstības
stāsts, vēstījums;
3.1.2. izstrādāt pilnvērtīgu teritorijas dalījumu funkcionālajās un sensitīvajās telpās;
3.1.3. galveno noslodzes punktu izvietojums;
3.1.4. Eiropas veloceliņa, sabiedriskā transporta pieturu un gājēju pāreju pieslēguma izstrāde;
3.1.5. definēt ārtelpas kompozicionālos principus, elementus, to stilistiku – referenču attēli,
skices;
3.1.6. izstrādāt visas teritorijas ģenerālā plāna skici.
3.2. Detalizēta piedāvājuma izstrāde detalizētai teritorijai Rīgas ielā 9A un/vai atsevišķiem
punktiem:
3.2.1. Izstrādāt ģenerālo plānu:
3.2.1.1. navigācijas sistēma (cilvēku plūsmas virzīšana);
3.2.1.2. definēt apstādījumu veidošanas principus – referenču attēli, skices;
3.2.1.3. precizēt mākslas objektu un informatīvo zīmju izvietojuma vietas;
3.2.1.4. labiekārtojuma elementu izvietojums (soliņi, atkritumu urnas u.c. elementi).
4. Projekta priekšlikuma PREZENTĀCIJA Saulkrastu pašvaldībai, DAP, biedrībai "Baltijas
krasti"
5. Līgumslēdzēju juridiskās adreses un rekvizīti
Pašvaldība
Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, LV-2160
Reģ. Nr.LV90000068680
Nodokļu reģ. Nr.90000068680

z.v._________________
(E.Grāvītis)

Augstskola
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte
Lielā 2, Jelgava, LV – 3001
Reģ. Nr. 2841101568
Nodokļu reģ. 90000041898
Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138

Biedrība
Biedrība „Baltijas krasti”
Kr. Barona iela 31a-19,
Rīga, Latvija, LV-1011
Reģ. Nr.40008116782

z.v._____________________ z.v._____________________
(D.Zigmunde)
(L.Brūniņa)

PILOTTERITORIJA SAULKRASTI

3.PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes sēdes
Protokola Nr.16/2015§11 pielikums

2015.gada 28.oktobra

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos
Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Nr. SN 24/2015

Apstiprināti
Saulkrastu novada domes
2015.gada 28.oktobra sēdē
(prot. Nr.16/2015§11)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra
saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu
Izdarīt Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos
Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:
1.

Svītrot Noteikumu 3.punktā vārdu “tām” un vārdus “un šī persona dzīvo Saulkrastu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajā dzīvesvietā”.
2.
Aizstāt Noteikumu 4.punktā skaitli “28,46” ar skaitli “30,00”.
3.
Papildināt Noteikumu 5.punktu aiz vārda “dienestā” ar teikuma daļu “(turpmākDienests)”.
4.
Aizstāt Noteikumu tekstā vārdus “Saulkrastu sociālais dienests” ar vārdu “Dienests”
attiecīgajā locījumā.
5.
Izteikt Noteikumu III.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā “III. Ēdināšanas maksas
atvieglojumi sākumskolas izglītības iestādē un daudzbērnu ģimeņu bērniem”.
6.
Svītrot Noteikumu 7.punktā teikuma daļu “un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.
7.
Papildināt Noteikumus ar 9.1, 9.2., 9.3, 9.4, 9.5 un 9.6 punktu šādā redakcijā:
1
“9. Daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri nesaņem valsts apmaksātās brīvpusdienas un kuri
mācās Saulkrastu novada izglītības iestādēs, ir tiesības pieprasīt brīvpusdienas uz vienu
mācību gadu.
9.2. Lai saņemtu 9.1 punktā noteiktās brīvpusdienas, vienam no daudzbērnu ģimenes vecākiem
jāiesniedz iesniegums Dienestā līdz 1.septembrim.
9.3. Daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, vasaras periodā jānostrādā
20 stundas Saulkrastu pilsētas labiekārtošanas darbos.
9.4 Daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē pirmskolas izglītības iestādi, ir tiesības
pieprasīt brīvpusdienas.
5
9. Lai saņemtu 9.4 punktā noteiktās brīvpusdienas, vienam no daudzbērnu ģimenes vecākiem
jāiesniedz iesniegums Dienestā līdz 31.decembrim. Brīvpusdienas piešķir uz vienu
gadu.
9.6 Brīvpusdienas piešķir ar Dienesta lēmumu.”
8.
Papildināt Noteikumus aiz 9.6 punkta ar jaunu Nodaļas nosaukumu šādā redakcijā “III.1
Braukšanas maksas atvieglojumi”.

9.

Svītrot Noteikumu 14.punktā vārdus “, pensijas vecuma” un aizstāt skaitli “42,69” ar
skaitli “45,00”.
10. Svītrot Noteikumu 15.punktā vārdus “, pensijas vecuma”.
11. Svītrot Noteikumu 16.punktā vārdus “, pensijas vecuma” un teikuma daļu “, ja lēmumu
par politiski represētās personas statusa piešķiršanu nav pieņēmusi Saulkrastu novada
dome”.
12. Papildināt Noteikumus ar jaunu 16.1 punktu šādā redakcijā:
“16.1 Atkārtoti 16.punktā noteiktajā kārtībā iesniegumu iesniegt nav nepieciešams, ja netiek
mainīts bankas konta numurs.”.
13. Aizstāt Noteikumu 17.1.apakšpunktā skaitli “142,29” ar skaitli “145”.
14. Aizstāt Noteikumu 17.2.apakšpunktā skaitli “284,57” ar skaitli “290”.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs
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Saulkrastu novada domes 28.10.2015. saistošo noteikumu Nr. SN 24/2015
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos
Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Sadaļa

Informācija
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
pašvaldību domes var pieņemt saistošos noteikumus, lai
nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi.
Lai paplašinātu sociālās palīdzības saņēmēju loku un sniegtu
1. Projekta nepieciešamības atbalstu daudzbērnu ģimenēm, Saulkrastu novada dome ir
pamatojums
izstrādājusi saistošos noteikumus, kas paredz ēdināšanas
maksas atvieglojumus daudzbērnu ģimeņu bērniem.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā politiski represētas
personas, par kurām lēmumu nav pieņēmusi Saulkrastu novada
dome, bet kuru deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novadā,
saņem materiālo palīdzību.
Saistošie noteikumi paredz ēdināšanas maksas atvieglojumus
100% apmērā bērniem, kas iegūst pamatizglītību sākumskolā
(neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas) un arī daudzbērnu
ģimeņu bērniem (tai skaitā bērnu ēdināšanu pirmsskolas
2. Īss projekta satura
izglītības iestādē).
izklāsts
Grozījumi arī nosaka kārtību, kādā politiski represētas personas,
par kurām lēmumu nav pieņēmusi Saulkrastu novada dome, bet
kuru deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novadā, saņem
materiālo palīdzību.
Papildus nedaudz palielināti materiālās palīdzības apmēri.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
Saistošo noteikumi neparedz papildu finanšu līdzekļus.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
Nav attiecināms.
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde
administratīvajām
„Saulkrastu sociālais dienests”.
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
Nav attiecināms.
privātpersonām
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4.PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes sēdes
Protokola Nr.16/2015§20 pielikums

2015.gada 28.oktobrī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos

Nr. SN 25/2015
Apstiprināti
Saulkrastu novada domes
2015.gada 10.oktobra sēdē
(prot. Nr.16/2015§20)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.novembra
saistošajos noteikumos Nr.21 “Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
piešķiršanas kārtība un apmērs”
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
26.1 panta pirmo daļu
Izdarīt Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.21
“Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”
(turpmāk tekstā - Noteikumi) šādu grozījumu:
Izteikt Noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:
7. Atbrīvošanas pabalsta saņemšanai reģistrē personas, kuras 8.punktā minētā iesnieguma
iesniegšanas brīdī:
7.1. īrē dzīvojamo telpu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā un dzīvo īrētajā
dzīvojamajā telpā vai tiek izliktas no dzīvojamās telpas normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos;
7.2. savu dzīvesvietu ir deklarējušas 7.1.punktā minētajā nekustamajā īpašumā;
7.3. personu lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas (dzīvojamās mājas) Latvijas
Republikas teritorijā.

Domes priekšsēdētājs
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Saulkrastu novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.SN 25/2015
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.novembra
saistošajos noteikumos Nr.21 “Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
piešķiršanas kārtība un apmērs””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Grozījums veikts, lai precizētu personas, kurām ir tiesības
saņemt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas
pabalstu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Grozījums nosaka, ka personām, kuras vēlas saņemt
vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu,
iesnieguma iesniegšanas brīdī ir jāīrē dzīvojamo telpu
Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā un faktiski
jādzīvo īrētajā dzīvojamajā telpā vai personas izliek no
dzīvojamās telpas.
3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz sociāli ekonomisko
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko
stāvokli.

Nav attiecināms.
Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
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5.PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes sēdes
Protokola Nr.16/2015§21 pielikums

Nekustamā īpašuma pirkuma līgums
Saulkrastos

2015.gada___.__________

Anita Muceniece, personas kods 250759 – 11564, deklarētā dzīvesvieta „Zaķukalni”, Ropaži,
Ropažu novads, (turpmāk – PIRCĒJS), no vienas puses, un
Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā adrese Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kuras vārdā, pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības
nolikumu un likumu „Par pašvaldībām” rīkojas domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis,
(turpmāk – PĀRDEVĒJS) no otras puses, katra atsevišķi saukta par Pusi un abas kopā – par
Pusēm,
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Publiskās personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu,
ievērojot Saulkrastu novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu Nr.__ §___, pamatojoties
uz Anitas Mucenieces 2015.gada 1.oktobra iesniegumu ar lūgumu izpirkt Saulkrastu
pašvaldībai piederošu zemes īpašumu ,,Priedes 184”, Priedes, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, ievērojot to, ka uz Saulkrastu pašvaldībai piederošā zemes īpašuma ,,Priedes 184”,
Priedes, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, atrodas Anitas Mucenieces ēku īpašums,
noslēdz šādu zemes pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

1.
Pirkuma līguma priekšmets
PĀRDEVĒJS pārdod, bet PIRCĒJS pērk šajā Līgumā paredzētajā kārtībā zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 80330032433, kura platība ir 0,0533 ha, kurš atrodas
„Priedes 184”, Priedes, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, (turpmāk Nekustamais īpašums).
Nekustamais īpašums Līguma noslēgšanas brīdī pieder PĀRDEVĒJAM, kura īpašuma
tiesības uz Nekustamo īpašumu ir reģistrētas Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000536930.
Nekustamā īpašuma robežas PIRCĒJAM dabā ierādītas un zināmas.
2. Pirkuma maksa un samaksas kārtība
Nekustamais īpašums tiek pārdots par sertificēta vērtētāja noteikto zemes īpašuma
tirgus vērtības maksu EUR 3 900,00 (trīs tūkstoši deviņi simti euro 00 centi),
(turpmāk – Pirkuma summa).
Puses ar šo apliecina, ka ir iepazinušās ar Nekustamā īpašuma faktisko stāvokli šī
Līguma noslēgšanas dienā, ka tās labi apzinās Nekustamā īpašuma vērtību un atsakās
celt prasības par šī Līguma atcelšanu vai Pirkuma summas maiņu pārmērīgu
zaudējumu dēļ.
Šī Līguma 2.1.punktā noteikto Pirkuma summu PIRCĒJS apņemas samaksāt
PĀDEVĒJAM, pārskaitot uz Pārdevēja šajā Līgumā norādīto bankas kontu pirms šī
pirkuma Līguma abpusējas parakstīšanas.
Parakstot pirkuma Līgumu, PĀRDĒVĒJS ar savu parakstu apliecina, ka PIRCĒJS
pārskaitījis viņa norādītajā bankas kontā pilnu Pirkuma summu.
3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1.

PĀRDEVĒJS apliecina, ka ir vienīgais Nekustamā īpašuma īpašnieks, kuram ir
tiesības to atsavināt, noslēdzot šo Līgumu ar PIRCĒJU.
3.2.
PĀRDEVĒJS apliecina, ka Nekustamais īpašums nav nekādā citā veidā apgrūtināts,
par to nav parādu, kā arī nepastāv nekāda veida strīds un nav nekāda veida šķēršļu vai
apgrūtinājumu, izņemot apgrūtinājumus, kas norādīti zemesgrāmatu nodalījumā uz šī
Līguma noslēgšanas dienu.
3.3. PIRCĒJS apliecina un garantē, ka viņam ir pietiekoši naudas līdzekļi, lai izpildītu šo
Līgumu un nekādi šķēršļi, kas ietekmē PIRCĒJA pienākumu izpildīt šo Līgumu
nepastāv.
3.4.Visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz PIRCĒJS.
3.5.
Pēc Līguma parakstīšanas 1 (viena) mēneša laikā PIRCĒJS reģistrē Nekustamo
īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda.

4.1.

4.2.
4.3.

4. Nekustamā īpašuma nodošana
Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un tiek noslēgts pie
nosacījuma, ja PIRCĒJS ir veicis Pirkuma maksas samaksu PĀRDEVĒJAM pilnā
apmērā.
Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu PIRCĒJS iegūst ar tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā.
Nekustamais īpašums tiek nodots PIRCĒJAM ar Nekustamā īpašuma nodošanaspieņemšanas aktu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5. Citi noteikumi
5.1. PUŠU strīdus izskata, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja Puses nevar vienoties, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām Latvijas
Republikas tiesā.
5.2.Gadījumā, ja kāda no šā Līguma PUSĒM neizpilda savas ar šo Līgumu noteiktās saistības
un otrai PUSEI nāksies ar to ciest zaudējumus un vērsties Latvijas Republikas tiesā,
nodrošinot savu tiesību aizstāvību, vainīgajai PUSEI būs jāsedz visi ar to otrai PUSEI
nodarītie zaudējumi.
5.3.PUSES apliecina, ka viņām ir saprotams Līguma saturs.
5.4. Jebkuras izmaiņas pie šī Līguma noformējamas rakstiski un ir šī Līguma neatņemama
sastāvdaļa pēc tam, kad abas Puses ir to parakstījušas.
5.5.Šis Līgums pilnībā apliecina PUŠU gribu un vienošanos.
5.6.Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā trīs oriģināleksemplāros uz divām lapām,
no kuriem viens sagatavots iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā, otrs – PĀRDEVĒJAM,
bet trešais eksemplārs - PIRCĒJAM.
6. Pušu rekvizīti
PĀRDEVĒJS
Saulkrastu novada dome
Reģ. Nr. LV 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti, LV-2160
AS „SEB Banka”
Konta Nr. LV78UNLA0050008528948
Kods: UNLALV2X
____________________E.Grāvītis

PIRCĒJS
Anita Muceniece
personas kods 250759 - 11564
deklarēta dzīvesvieta
„Zaķukalni”, Ropaži,
Ropažu novads

_____________________ A. Muceniece
1.pielikums
2015.gada __. _______

Nekustamā īpašuma pirkuma līgumam

Nekustamā īpašuma
nodošanas –pieņemšanas akts
Saulkrastos
2015.gada __._________

Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā adrese Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kuras vārdā, pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības
nolikumu un likumu „Par pašvaldībām” rīkojas domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis,
(turpmāk - PĀRDEVĒJS) no vienas puses,
Anita Muceniece, personas kods 250759 – 11564, deklarētā dzīvesvieta „Zaķukalni”, Ropaži,
Ropažu novads, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, un katra atsevišķi saukta par Pusi un
abas kopā – par Pusēm,
pamatojoties uz 2015.gada __.________ Nekustamā īpašuma pirkuma līguma
4.3.punktu Puses paraksta šādu Nekustamā īpašuma nodošanas-pieņemšanas aktu:
1. PIRCĒJS pārņem savā valdījumā nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 80330032433, kura platība ir 0,0533 ha un atrodas „Priedes 184”,
Priedes, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, (turpmāk- Nekustamais īpašums).
2. PĀRDEVĒJAM īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu ir reģistrētas Rīgas rajona tiesas
Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000536930.
3. PIRCĒJAM ir zināms Nekustamā īpašuma faktiskais stāvoklis nodošanas-pieņemšanas
akta parakstīšanas brīdī un viņš pieņem Nekustamo īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas ir
nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.
4. Nekustamā īpašuma akts sastādīts trīs eksemplāros un ir 2015.gada __.______ Nekustamā
īpašuma pirkuma līguma neatņemama sastāvdaļa.

PĀRDEVĒJS
Saulkrastu novada dome
Reģ. Nr. LV 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti, LV-2160
AS „SEB Banka”
Konta Nr. LV78UNLA0050008528948
Kods: UNLALV2X
____________________E.Grāvītis

PIRCĒJS
Anita Muceniece
personas kods 250759 - 11564
deklarēta dzīvesvieta
„Zaķukalni”, Ropaži,
Ropažu novads

_____________________ A. Muceniece

6.PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes sēdes
Protokola Nr.16/2015§22 pielikums

ZEMES NOMAS LĪGUMS
Saulkrastos

2015.gada __________

Iznomātājs Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā
adrese: Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kuras vārdā, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs
Ervīns Grāvītis, no vienas puses, un
Nomnieks Andrejs Vinogradovs, personas kods 060575 - 11571, dzīvesvietas
adrese: Viļa Lāča iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, ievērojot, ka Nomnieks ir
2013.gada 10.janvāra zemes nomas līguma Nr.01-19.2/Li018 tiesību pārņēmējs, un
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu (sēdes protokols
Nr.__§__), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
I.

Līguma priekšmets

1.1. Iznomātājs nodod, un Nomnieks pieņem nomas lietošanā Saulkrastu pašvaldības zemes
īpašumu (turpmāk – zemesgabals), kas atrodas Ainažu ielā 11F, Saulkrastos, Saulkrastu
novadā, ar kadastra Nr.8013 002 0379, ar platību 1340 kv.m, saskaņā ar izkopējumu no
kadastra kartes, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (1.pielikums).
1.2. Zemesgabals pieder Iznomātājam saskaņā ar zemesgrāmatu apliecību. Īpašuma tiesības,
pamatojoties uz Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneses L.Bērziņas 2000.gada
31.maija lēmumu ir nostiprinātas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.4661.
1.3.Zemesgabala lietošanas mērķis – saskaņā ar spēkā esošo Saulkrastu novada pašvaldības
teritorijas plānojumu: sabiedriskā apbūve.
1.4.Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas.
1.5.Zemesgabalam ir noteikti aprobežojumi saskaņā ar spēkā esošo Saulkrastu novada
pašvaldības teritorijas plānojumu.
II.

Līguma termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Līgums ir noslēgts uz laiku no 2015.gada
1.novembra līdz 2019.gada 30.jūnijam.
2.2. Līguma termiņš var tikt mainīts, pamatojoties uz Iznomātāja un Nomnieka rakstisku
vienošanos.
III. Norēķinu kārtība
3.1. Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības gadā, kas 2015.taksācijas gadā ir EUR 1334,65 (viens tūkstotis trīs simti
trīsdesmit četri euro, 65 centi) un pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Nomas maksa katru gadu var mainīties, ja mainās
zemesgabala kadastrālā vērtība. Nomas maksa jāsamaksā līdz katra ceturkšņa pirmā
mēneša beigām ar pārskaitījumu: AS „SEB banka”, norēķinu konta
Nr.LV78UNLA0050008528948,
kods:UNLALV2X,
norādot
Iznomātāja
reģ.Nr.90000068680, maksājuma mērķi un laika periodu, par kuru tiek maksāta zemes
nomas maksa.
3.2. 3.1.punktā noteiktā nomas maksa maksājama no dienas, kad Nomnieks ieguvis zemes
nomas tiesības.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

Ja maksājumi nokavēti, Nomnieks maksā nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no
kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas
nomas tiesības. Iznomātājam ir tiesības vērst piedziņu pret Nomnieku. Maksājumi
vispirms tiek ieskaitīti nokavējuma procentu dzēšanai, tad parāda dzēšanai.
Nekustamā īpašuma nodokli par zemesgabalu maksā Nomnieks.
Ievērojot, ka Nomnieks ir 2013.gada 10.janvāra zemes nomas līguma Nr.01-19.2/Li018
līgumslēdzējas Aijas Vinogradovas saistību un tiesību pārņēmējs, Nomnieks sedz
zemesgabala nomas maksas un nekustamā īpašuma maksājumus par laika periodu no
2014.gada 2.jūlija līdz 2015.gada 1.novembrim pēc atsevišķa Iznomātāja rēķina
saņemšanas.
Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par
pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja izmaiņas ir
saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
Ja mainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un tas neatbilst lietošanas mērķim, kas
bija noteikts zemesgabala nomas maksas noteikšanai, tiek grozīta zemesgabala nomas
maksa. Izmaiņas stājas spēkā dienā, kad mainījies zemesgabala lietošanas mērķis.
IV.

Iznomātāja tiesības un pienākumi

4.1. Iznomātājs apņemas:
4.1.1. nepasliktināt Nomniekam zemesgabala lietošanas tiesības uz visu iznomāto
zemesgabalu vai tā daļu;
4.1.2. atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 4.1.1.apakšpunktā
minētie nosacījumi.
4.2. Iznomātājam ir tiesības:
4.2.1. kontrolēt, vai zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma nosacījumiem un šajā
nolūkā Nomnieka klātbūtnē apsekot dabā zemesgabalu;
4.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto Līguma
nosacījumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus;
4.2.3. vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Nomnieks ir nokavējis nomas maksu vai
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus vairāk nekā divus ceturkšņus pēc kārtas vai
nav veicis līguma V nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc
Iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu sekas.
V.

Nomnieka pienākumi un tiesības

5.1. Nomnieks apņemas:
5.1.1. ievērot zemesgabala lietošanas tiesību aprobežojumus, arī ja tie nav ierakstīti
zemesgrāmatā;
5.1.2. nodrošināt zemesgabala lietošanu atbilstoši Līgumā noteiktajam mērķim;
5.1.3. ar savu darbību neizraisīt zemesgabala applūšanu ar notekūdeņiem, tās pārpurvošanos
vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar atkritumiem un novērst citus zemi
postošus procesus;
5.1.4. nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju vai īpašnieku zemes kvalitāti;
5.1.5. maksāt nomas maksu noteiktajos termiņos un apmērā nomas maksu, papildus nomas
maksai maksāt likumos noteiktos nodokļus (tai skaitā nekustamā īpašuma nodokli un
pievienotās vērtības nodokli);
5.1.6. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos;
5.1.7. ar savu darbību neizraisīt zemesgabala applūšanu ar notekūdeņiem, tās pārpurvošanos
vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām vai
radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi postošus procesus;
5.1.8. ar savu darbību neaizskart citu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju un citu personu

likumīgās intereses;
5.1.9. ievērot saimnieciskās darbības ierobežojumus zemesgabalā noteiktajās teritorijās.
5.2. Nomniekam ir tiesības:
5.2.1. veikt būvniecību tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu un saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām;
5.2.2. nodot zemesgabala lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar Iznomātāja rakstisku
piekrišanu.
VI.

Sevišķie līguma noteikumi

6.1. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem
zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu (piemēram, dabas stihija,
ugunsgrēks, militāras akcijas) dēļ. Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta
institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viens
līgumslēdzējs rakstiski informē otru 5 (piecu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās, un,
ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.
VII.

Līguma izbeigšana, grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība

7.1. Līguma noteikumus var grozīt, Iznomātājam un Nomniekam rakstiski vienojoties.
Grozījumi Līgumā noformējami rakstiski un stājas spēkā, kad tos parakstījušas abas
puses. Šajā Līgumā paredzētajos gadījumos Iznomātājam ir tiesības vienpusēji grozīt
Līguma nosacījumus.
7.2. Domstarpības līguma darbības laikā risina sarunu ceļā. Ja vienošanos nevar panākt, strīds
risināms tiesā tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
7.3. Līgums izbeidzas, ja:
7.3.1. Nomnieks ir zaudējis īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemesgabala;
7.3.2. Nomnieks ir ieguvis īpašuma tiesības uz zemesgabalu.
7.4. Nomnieks ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot trīs
mēnešus iepriekš. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums nojaukt visas ēkas (būves), ja
līgumslēdzēji nevienojas citādi. Viss, kas atradīsies uz zemesgabala pēc Līguma
izbeigšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā, tiks, uzskatīts par bezīpašnieka mantu, kuru
Iznomātājs tiesīgs pēc saviem ieskatiem novākt.
7.5. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem. Tiesību pārņēmējam
30 dienu laikā no saistību un tiesību pārņemšanas dienas Līgums jāpārslēdz vai
jāpārjauno uz sava vārda.
VIII. Nobeiguma nosacījumi
8.1. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar
1.pielikumu uz 1(vienas) lapas, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Pa vienam eksemplāram izsniegts katram līgumslēdzējam.
8.2. Līgumā neparedzētās attiecības līgumslēdzēji regulē saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.

IX. Līgumslēdzēju rekvizīti:
Iznomātājs:

Nomnieks:

Saulkrastu novada dome
reģ. Nr. 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160
Konts: LV78UNLA0050008528948
AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X

Andrejs Vinogradovs
Personas kods: 060575 - 11571
Viļa Lāča iela 4, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160
Tālr.22020022

____________________
E.Grāvītis

__________________
A.Vinogradovs

7.PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes sēdes
Protokola Nr.16/2015§23 pielikums

VIENOŠANĀS
par 2012.gada 3.oktobra zemes nomas līguma Nr.Li336/01.-19.2 izbeigšanu
Saulkrastos

2015.gada __.____________

Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā adrese: Raiņa
iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160, turpmāk tekstā – Iznomātājs, Saulkrastu
novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu “Par
pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un
Andris Sakss, personas kods 300672 - 10908, dzīvesvietas adrese: Mazā Zvejnieku
iela 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV - 2160, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas
Puses, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu (sēdes
protokols Nr.__§__) un 2012.gada 3.oktobra zemes nomas līguma Nr.Li336/01.-19.2,
turpmāk tekstā – Līgums, 2.2.punktu, noslēdz šādu vienošanos:
1. Ar 2015.gada 31.oktobri izbeigt Līgumu ar Andri Saksu, personas kods 300672 10908, par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma “Ķīšupes dārziņi”,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130010383, daļas 500 m2
platībā iznomāšanu.
2. Šī vienošanās stājas spēkā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa kā 2.pielikums.
3. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 ( vienas) lapas 2 ( divos) eksemplāros, pa
vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.

Iznomātājs:
Saulkrastu novada dome
Reģistrācijas Nr.90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160

___________________________E.Grāvītis

2015.gada ___._____________

Nomnieks:
Andris Sakss
Personas kods 300672 - 10908
Mazā Zvejnieku iela 5, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV – 2160

____________________________A.Sakss

2015.gada ___.___________

8.PIELIKUMS
Protokola Nr.16/2015§24 pielikums

ZEMES NOMAS LĪGUMS
Saulkrastos

2015.gada __._____

Iznomātājs Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā
adrese Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, tās priekšsēdētāja Ervīna
Grāvīša personā, kurš rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības
nolikuma pamata, un
Nomnieks Iveta Dovgiļa, personas kods 170783-11580, dzīvojoša Vidrižu ielā 22B15, Saulkrasti, Saulkrastu novads, abi kopā saukti - Līdzēji, pamatojoties uz Saulkrastu
novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.__§__.), noslēdz šādu
līgumu (turpmāk – Līgums):

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1. Līguma priekšmets
Iznomātājs nodod, un Nomnieks pieņem nomas lietošanā Saulkrastu novada
pašvaldībai piederoša zemes īpašuma „Ķīšupes dārziņi”, Saulkrasti, Saulkrastu
novadā, kadastra numurs 8013 001 0383, daļas 500 kv.m. platībā (turpmāk –
Zemesgabals), saskaņā ar zemes robežu plānu (vai izkopējumu no kadastra kartes),
kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (1.pielikums).
Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais īpašnieks un tā
īpašumtiesības uz Zemesgabalu ir nostiprinātas zemesgrāmatā.
Zemesgabals ir izmantojams, lai uzturētu sakņu dārzu.
Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai
citi normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma izpildi, Līdzējiem ir jāievēro tajos minēto
normu noteikumi, bet, ja nepieciešams, Līdzēji nekavējoties veic attiecīgus
grozījumus Līgumā.

2. Līguma termiņš
2.1. Līgums tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem un stājas spēkā ar tā abpusējas
parakstīšanas brīdi.
2.2. Līguma termiņš var tikt mainīts, pamatojoties uz Līdzēju rakstisku vienošanos.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 18,15 euro (astoņpadsmit euro,
15 centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis 3,15 euro, gadā.
3.2. Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis un, tā jāsamaksā līdz attiecīgā
ceturkšņa pirmā mēneša beigām, jāieskaita Saulkrastu novada domes norēķinu kontā:
AS SEB banka, konta Nr. LV78UNLA 0050 0085 2894 8, Kods: UNLALV2X,
norādot maksājuma mērķi.
3.3. Nomas maksa maksājama no dienas, kad Nomnieks ieguvis zemes nomas tiesības.
3.4. Ja maksājumi tiek kavēti, Nomnieks maksā līgumsodu 0,01 % apmērā no nokavētā
maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Iznomātājam ir tiesības vērst piedziņu
pret Nomnieku.
3.5. Nekustamā īpašuma nodokli par Zemesgabalu maksā Nomnieks.
3.6. Ja normatīvajos aktos ir paredzēta cita norēķinu kārtība, zemes nomas maksa var tikt
pārskatīta atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.
4. Iznomātāja tiesības un pienākumi
4.1. Iznomātājs apņemas:
4.1.1. nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu iznomāto

Zemesgabalu vai tā daļu;
4.1.2. atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 4.1.1.
apakšpunktā minētie nosacījumi.
4.2. Iznomātājam ir tiesības:
4.2.1. kontrolēt, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma nosacījumiem un
šajā nolūkā Nomnieka klātbūtnē apsekot dabā Zemesgabalu;
4.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto
Līguma nosacījumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus;
4.2.3. vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Nomnieks ir nokavējis nomas
maksu vai nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus vairāk nekā divus
ceturkšņus pēc kārtas vai nav veicis Līguma 5.nodaļā noteiktos pienākumus un
viena mēneša laikā pēc Iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav
novērsis pieļauto pārkāpumu sekas;
4.2.4. ja Nomnieka vainas dēļ netiek ievēroti normatīvie akti vai šī Līguma
noteikumi, Iznomātājs ir tiesīgs tiesas ceļā prasīt šī Līguma pirmstermiņa
izbeigšanu.
5. Nomnieka pienākumi un tiesības
5.1. Nomnieks apņemas:
5.1.1. ievērot Zemesgabala lietošanas tiesību aprobežojumus, ko izraisa tai noteiktie
apgrūtinājumi un servitūti;
5.1.2. nodrošināt Zemesgabala lietošanu atbilstoši Līguma 1.3.punktā norādītajam
lietošanas mērķim;
5.1.3. ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar notekūdeņiem, tās pārpurvošanos
vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar atkritumiem un novērst citus zemi
postošus procesus;
5.1.4. nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju vai īpašnieku zemes
kvalitāti;
5.1.5. maksāt noteiktajos termiņos un apmērā nomas maksu, papildus nomas maksai
maksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un tiem pielīdzināmos
maksājumus (tai skaitā arī nekustamā īpašuma nodokli un pievienotās vērtības
nodokli);
5.1.6. kopt un uzturēt kārtībā nomas lietošanā nodoto Zemesgabalu un
Zemesgabalam piegulošo teritoriju (tai skaitā ceļus, meliorācijas un
apūdeņošanas sistēmas, ūdenstilpnes, ūdensteces);
5.1.7. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes
pasliktināšanos.
5.1.8. ievērot saimnieciskās darbības ierobežojumus zemes vienībā noteiktajās
teritorijās;
5.1.9. ar savu darbību neaizskart citu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju un citu
personu likumīgās intereses;
5.1.10. nojaukt Nomnieka nelikumīgi uzbūvētos objektus normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, ja tādi ir uz zemes vienības;
5.1.11. pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem
procesiem, kas pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli.
5.2. Nomniekam ir tiesības:
5.2.1. veikt būvniecību tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu un saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām;
5.2.2. nodot Zemesgabala lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar Iznomātāja
rakstisku piekrišanu.
6. Sevišķie noteikumi

6.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem
zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu (piemēram, dabas stihija,
ugunsgrēks, militāras akcijas) dēļ. Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta
institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viens
līgumslēdzējs rakstiski informē otru 5 (piecu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās,
un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.
7. Līguma izbeigšana, grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
7.2. Šī Līguma noteikumi var tikt papildināti un grozīti tikai ar rakstisku vienošanos, ko
parakstījuši abi Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji. Grozījumi Līgumā stājas spēkā
pēc to abpusējas parakstīšanas.
7.3. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī Līdzēju tiesību pārņēmējam. Tiesību pārņēmējam
30 dienu laikā no tiesību pārņemšanas dienas līgums jāpārslēdz vai jāpārjauno uz sava
vārda.
7.4. Domstarpības Līguma darbības laikā risina sarunu ceļā. Ja vienošanos nevar panākt,
strīds risināms tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. Noslēguma noteikumi
8.1. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (trīs) vienādos eksemplāros ar vienādu juridisku
spēku uz 3 (trīs) lapām ar 1.pielikumu uz 1(vienas) lapas. Katram Līdzējam pa
vienam eksemplāram.
8.2. Līgumā neparedzētās attiecības Līdzēji regulē saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
9. Līdzēju rekvizīti
Iznomātājs

Nomnieks

Saulkrastu novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160,
AS SEB banka
Konts: LV78UNLA 0050 0085 2894 8
Tālrunis 67951250
Fakss 67951150
E-pasts: dome@saulkrasti.lv

Iveta Dovgiļa
personas kods 170783-11580,
dzīvojoša Vidrižu ielā 22B-15,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā,
LV-2160

_____________________________
(Ervīns Grāvītis)

_____________________________
(Iveta Dovgiļa)

2015.gada ____. _______________

2015.gada ____. _______________

9.PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes sēdes
Protokola Nr.16/2015§25 pielikums

ZEMES NOMAS LĪGUMS
Saulkrastos

2015.gada __.____

Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā adrese Raiņa
ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 (turpmāk – Iznomātājs), tās priekšsēdētāja
Ervīna Grāvīša personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu
novada pašvaldības nolikumu, un
SIA „KATRĪNBĀDES PLACIS”, reģistrācijas numurs 40103882816, juridiskā
adrese Paula Lejiņa iela 16-92, Rīga, LV-1029, valdes priekšsēdētājas Daces Ramiņas
personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk– Nomnieks), abi kopā saukti – Līdzēji,
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu (sēdes protokols
Nr._§_), noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums):
I.
Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs nodod, un Nomnieks pieņem nomas lietošanā Saulkrastu novada pašvaldībai
piekritīga zemes īpašuma Bērzu ielā 1A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra
apzīmējums 80130031411, daļas 2500 kv. m platībā pie īpašuma Rīgas iela 77,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, automašīnu stāvvietas kompleksa izveidei un uzturēšanai
(turpmāk – Zemesgabals). Ar Zemesgabala robežu plānu (1.pielikums), kas ir
neatņemama šī Līguma sastāvdaļa, Nomnieks ir iepazinies, Zemesgabala robežas dabā
viņam ir zināmas, viņa interesēm atbilstošas un viņš apņemas tās ievērot.
1.2.Iznomātāja īpašuma tiesības uz Zemesgabalu nostiprinātas Rīgas rajona zemesgrāmatu
nodaļā, Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0030 7658, pamatojoties
uz Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Indras Kreicbergas 2006.gada
29.decembra lēmumu.
1.3.Zemesgabala lietošanas mērķis– automašīnu stāvvietas kompleksa izveide un uzturēšana,
īslaicīgas lietošanas būves - kafejnīcas un bērnu rotaļu laukuma izveidošana un
uzturēšana.
1.4.Nomnieks Zemesgabalu var izmantot tikai noteiktam nekustamā īpašuma lietošanas
mērķim.
II.
Līguma termiņš
2.1.Līgums tiek slēgts uz 10 (desmit) gadiem, un stājas spēkā ar Līguma abpusējas
parakstīšanas brīdi.
2.2.Līguma termiņu var saīsināt, pamatojoties uz Līdzēju rakstisku vienošanos.
III. Norēķinu kārtība
3.1.Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu EUR 341,49 (trīs simti četrdesmit viens
euro, 49 centi) un 21% PVN - EUR 71,71 (septiņdesmit viens euro, 71 cents), kopā gadā
EUR 413,20 (četri simti trīspadsmit euro, 20 centi).
3.2.Pēc nekustamā īpašuma Bērzu iela 1A, Saulkrastos, kadastra apzīmējums 80130031411,
zemes ierīcības projekta izstrādes, Zemesgabala nomas maksa nosakāma ne mazāka kā 1,5
% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības.
3.3.Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis un, tā jāsamaksā līdz attiecīgā
ceturkšņa pirmā mēneša beigām, jāieskaita Saulkrastu novada domes norēķinu kontā: AS
SEB banka, konta Nr. LV78UNLA 0050 0085 2894 8, kods: UNLALV2X, norādot
maksājuma mērķi.

3.4.Nomas maksa maksājama, sākot ar Līguma noslēgšanas dienu.
3.5.Papildus Līguma 3.1.punktā noteiktajai nomas maksai Nomnieks maksā arī nekustamā
īpašuma nodokli par Zemesgabalu likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā
kārtībā.
3.6.Ja maksājumi, kas norādīti nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumā, nokavēti,
Nomnieks maksā nokavējuma naudu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par
katru nokavēto dienu un Iznomātājam ir tiesības vērst piedziņu pret Nomnieku.
IV.
Iznomātāja tiesības un pienākumi
4.1. Iznomātājs apņemas:
4.1.1. nodot Nomniekam iznomāto Zemesgabalu 2500 kv. m platībā Līguma spēkā
stāšanās dienā.
4.2. Iznomātājam ir tiesības:
4.2.1. kontrolēt, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma nosacījumiem;
4.2.2. prasīt, lai Nomnieks nekavējoties novērš visus šī Līguma noteikumu
pārkāpumus, kas radušies Nomnieka rīcības dēļ un atlīdzina Iznomātājam radītos
zaudējumus;
4.2.3. ja Līguma 5.2.punktā noteiktajā termiņā Nomnieks nenovāc uz nomas zemes
uzstādīto aprīkojumu, tad Iznomātājs ir tiesīgs sakārtot Zemesgabalu, izsniedzot
Nomniekam rēķinu par izdevumu atlīdzināšanu;
4.2.4. ierobežot iznomātā Zemesgabala vai tā daļas lietošanu gadījumos, kad
Iznomātājs vai Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrība Zemesgabalā īsteno
būvniecības projektus vai veic remonta darbus.
V.

Nomnieka pienākumi un tiesības

5.1. Nomnieks apņemas:
5.1.1. ievērot Zemesgabala lietošanas tiesību aprobežojumus un normatīvajos aktos
noteikto kārtību;
5.1.2. lietot Zemesgabalu atbilstoši Līguma 1.3.punktā noteiktajam lietošanas
mērķim un saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem tādās robežās, kādas noteiktas Līguma
1.1.punktā;
5.1.3. maksāt noteiktajos termiņos un apmērā nomas maksu un nekustamā īpašuma
nodokli;
5.1.4. ievērot Iznomātāja likumīgās prasības, kas izriet no Līguma un normatīvajiem
aktiem;
5.1.5. noslēgt līgumu par Zemesgabalā radīto atkritumu apsaimniekošanu ar
atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu;
5.1.6. sakopt un uzturēt kārtībā atbilstoši sanitārajām, ugunsdrošības un pašvaldības
saistošo noteikumu prasībām nomas lietošanā nodoto Zemesgabalu;
5.1.7. Zemesgabala labiekārtojumu un bērnu rotaļu laukuma veidolu un izvietojumu
saskaņot ar Saulkrastu novada būvvaldi;
5.1.8. nodrošināt sabiedrisko tualešu uzstādīšanu Zemesgabalā. Minimālais tualešu
skaits: ziemas periodā – 1 (viena) tualete, vasaras periodā- 3 (trīs) tualetes, no kurām,
viena ir personām ar kustības traucējumiem;
5.1.9. organizēt kemperu novietnes;
5.1.10. neierobežot īpašniekiem piekļuvi blakus esošiem zemesgabaliem;
5.1.11. organizēt satiksmes kustību un automašīnu novietošanu Zemesgabalā un tam
piebraucamā ceļā.
5.2. Nomniekam ir pienākums desmit kalendāro dienu laikā pēc Līguma termiņa beigām
atbrīvot Zemesgabalu, novācot visu uz Zemesgabala uzstādīto aprīkojumu, atstājot
Zemesgabalu tādā stāvoklī, kādā saņēma izmantošanā. Pretējā gadījumā Nomniekam ir

pienākums 5 (piecu) dienu laikā atlīdzināt Iznomātājam izdevumus par Zemesgabala
sakārtošanu.
VI.
Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība
6.1. Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie tiesību akti.
6.2. Līguma noteikumus var grozīt, pusēm rakstiski vienojoties. Grozījumi Līgumā stājas
spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas. Šajā Līgumā
paredzētajos gadījumos Iznomātājam ir tiesības vienpusēji grozīt Līguma nosacījumus.
6.3. Domstarpības Līguma darbības laikā risina sarunu ceļā. Ja vienošanās nevar panākt,
strīds ir risināms tiesā tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
VII. Līguma izbeigšana
7.1. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem par to rakstveidā vienojoties.
7.2. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to 10 (desmit) dienas
iepriekš rakstveidā informējot Nomnieku, ja Nomnieks:
7.2.1. bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas ir uzsācis ar Iznomātāju nesaskaņotu
saimniecisko darbību vai uzstādījis pārvietojamas iekārtas;
7.2.2. bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas nodevis Zemesgabalu apakšnomā citām
juridiskām vai fiziskām personām;
7.2.3. pārkāpis citus Līgumā minētos noteikumus un viena mēneša laikā pēc
Iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus.
7.3. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to trīs mēnešus
iepriekš rakstveidā informējot Nomnieku, ja Zemesgabals nepieciešams Saulkrastu
pilsētas attīstībai.
7.4. Nomnieks ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot 1 (vienu)
mēnesi iepriekš.
VIII. Noslēguma nosacījumi
8.1.Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz trīs lapām ar 1.pielikumu uz
vienas lapas, ar vienādu juridisku spēku. Pa vienam eksemplāram izsniegts katram
Līdzējam.
8.2.Ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai Līdzēji nosaka atbildīgās
personas:
8.2.1. no Iznomātāja puses- pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars,
tālrunis 22008416, e-pasts: aivars.gavars@saulkrasti.lv;
8.2.2. no Nomnieka puses – _______, tālrunis ______, e-pasts: __________.
8.3.Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem,
ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras
akcijas) dēļ. Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību
izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viens Līdzējs rakstiski informē otru 5 (piecu)
dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma
izpildes kārtību vai izbeigšanu.
8.4.Vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu Līdzēji atzīst par spēku zaudējušu 2010.gada 25.maija
zemes nomas līgumu un 2015.gada 14.maija zemes nomas līguma pārjaunojumu starp
Saulkrastu novada domi, SIA „VIGA 3” un SIA „KATRĪNBĀDES PLACIS”.
IX.
Iznomātājs
Saulkrastu novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160

Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti:
Nomnieks
SIA „KATRĪNBĀDES PLACIS”
Reģistrācijas Nr. 40103882816
Paula Lejiņa iela 16-92, Rīga, LV-1029
AS “Swedbank”

AS “SEB banka”
Konts: LV78UNLA 0050 0085 2894 8
Kods: UNLALV2X

Konts: LV44HABA 0551 0397 8649 1
Kods: HABALV22

_________________________E.Grāvītis
2015.gada ___.__________

______________________D.Ramiņa
2015.gada __.__________

10.PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes sēdes
Protokola Nr.16/2015§27 pielikums

LĪGUMS
par bērna uzturēšanos Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”

Saulkrastos,
"___."_________________

20___.gada

Saulkrastu novada domes, Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”, adrese
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, reģistrācijas Nr.4301901862, kas darbojas,
pamatojoties uz Nolikumu, realizējamā Vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības programma,
programma- kods 0101 11 11, licences Nr. V-3152 (turpmāk tekstā PII), tās vadītājas Sanitas
Tībergas personā, kas pārstāv PII saskaņā ar Iestādes nolikumu, no vienas puses un
_______________________________________________________,
personas
kods:
___________
( māte, tēvs, aizbildnis-vajadzīgo vajadzīgo pasvītrot) vārds, uzvārds

Deklarētās
dzīves
vietas
adrese
________________________________________________,no otras puses (turpmāk saukti
Vecāks/Aizbildnis), abi kopā un atsevišķi saukti Puses, savstarpēji vienojoties noslēdza savā
starpā šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums):
1. PII, atbilstoši īstenojamajai izglītības programmai, apņemas:
1.1. nodrošināt nepilngadīgā ___________________________________________, personas
kods:
_______________________,deklarētā
dzīvesvieta
_________________________________(turpmāk saukts Bērns) pirmsskolas izglītību PII līdz
skolas gaitu sākumam;
1.2.nodrošināt Bērnam uzturēšanos PII visā Līguma darbības laikā darba dienās no plkst. 7:00
līdz 19:00, izņemot svētku dienas;
1.3. regulāri informēt Vecāku/Aizbildni par PII darbību (informācija pieejama PII grupās
informācijas stendos, pedagoga mutvārdu norādījumu un vecāku sapulču veidā), par Bērna
apgūtajām prasmēm, iemaņām un attīstību;
1.4. nodrošināt Bērna personības, talantu un fizisko attīstību atbilstoši PII izglītības
programmai, radīt labvēlīgus apstākļus Bērna izaugsmei atbilstoši viņa individuālajām
spējām un interesēm, veicināt vispusīgu attīstību, nodrošināt veselīgu dienas ritma
ievērošanu;
1.5. nodrošināt Bērna izglītošanu un aprūpi atbilstoši PII Nolikumam, PII iekšējās kārtības
noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, ar kuriem PII iepazīstina Vecāku/Aizbildni
pirms Līguma noslēgšanas;
1.6. organizēt Bērnu vajadzībām atbilstošu, veselīgu, sabalansētu un pilnvērtīgu uzturu, kuru
piedāvā, pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja izstrādātu un PII medicīnas
māsas apstiprinātu ēdienkarti, ar ēdienkarti Vecāki/Aizbildnis var iepazīties vecāku
informatīvajā stendā, kas atrodas katras grupas garderobē;
1.7. atdot Bērnu no PII tikai Vecākiem vai personām, kuras ir minētas Vecāku/Aizbildņa
aizpildītajā anketā (turpmāk tekstā Anketa), kas glabājas bērna personīgajā lietā;
1.8. par katru mēnesi aprēķināt ēdināšanas maksu un līdz nākamā mēneša 10.datumam izsniegt
rēķinu vecākiem.
1.9. informēt Vecāku/Aizbildni par izmaiņām PII darba laikā un/vai grafikā;
1.10. nekavējoties informēt Vecāku/Aizbildni, ja Bērnam radušies veselības traucējumi;
1.11. atbildēt par Bērna drošību PII telpās un teritorijā, kā arī dodoties ekskursijās un
pārgājienos saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Vecāks/Aizbildnis apņemas:
2.1. ievērot PII Iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem var iepazīties PII grupu informatīvajā
stendā;
2.2. ziņot par izmaiņām Anketā norādīto personu lokā, kuras ir tiesīgas izņemt Bērnu no PII un
saņemt informāciju ārkārtas gadījumos;
2.3. rakstveidā informēt PII par nopietnām izmaiņām Bērna veselības stāvoklī, kā arī par tām

iedzimtajām un laika gaitā iegūtajām slimībām, kurām ir nepieciešama īpaša uzmanība/
aprūpe, atvedot Bērnu uz PII, vecāku/aizbildņa pienākums ir informēt par Bērna veselības
traucējumiem vai specifiskajām īpatnībām;
2.4. līdz attiecīgās dienas plkst.8.00, informēt PII dežurantu par bērna neierašanos PII slimības
vai citu iemeslu dēļ personīgi vai pa telefonu 67511522 un gadījumos, lai nodrošinātu
bērnu ēdināšanu un dalību nodarbības, Bērns uz PII Bērna attiecīgo grupu jāatved līdz
8:30;
2.5. piedalīties grupas organizētajās vecāku sapulcēs, pārrunās, PII vadības organizētajās
kopsapulcēs;
2.6.samaksāt par Bērna ēdināšanas izdevumiem PII izsniegtā rēķina norādītajā apmērā un
termiņā pārskaitot naudu uz rēķinā norādīto Saulkrastu novada domes norēķinu kontu;
2.7.ja samaksas kavējums ir ilgāks par 15 dienām no domes rēķinā noteiktā termiņa, tad par
katru kavējuma dienu tiek aprēķināti nokavējuma procenti 0,1 % no nesamaksātās
summas;
2.8.ja samaksas kavējums ir ilgāks par 30 dienām no domes rēķinā norādītā apmaksas datuma
PII nosūta brīdinājumu, ka parāda nenomaksāšanas gadījumā, tas tiks piedzīts
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un parādniekam būs jāsamaksā gan nokavējuma
procenti, gan tiesāšanās izdevumi;
2.9.ja brīdinājumā norādītajā termiņā apmaksa netiks veikta, PII vērsīsies ar iesniegumu
Saulkrastu novada domē par parāda piedziņu tiesas ceļā;
2.10. nodrošināt savam Bērnam pedagoga norādītos individuālos higiēnas piederumus.
3. Samaksas noteikumi un kārtība:
3.1.maksājuma apmērs vienai dienai par Bērnu ēdināšanu tiek noteikts saskaņā ar Saulkrastu
novada domes lēmumu. Ēdināšanas maksa tiek aprēķināta par kārtējo (tekošo) mēnesi un
tiek apmaksāta pēcapmaksas veidā nākamajā mēnesī domes izsniegtajā rēķinā norādītajā
termiņā un apjomā. Sastādot rēķinu tiek ņemts vērā bērna PII apmeklējums, kopējā
summa tiek noteikta Bērnu ēdināšanai vienai dienai noteikto maksājuma apmēru reizinot
ar bērna apmeklēto PII dienu skaitu mēnesī.
4. Papildus noteikumi:
4.1.PII nav atbildīga par Bērna zināšanu līmeni, ja viņš ilgstoši neapmeklē PII vai kavē
mācību laiku no plkst. 9.00 līdz 12.00, kā arī ja bērna individuālā attīstība vai veselība
neatbilst vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības programmai;
4.2.Vecāki/Aizbildnis, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar PII realizēto
izglītības programmu, iekšējās kārtības noteikumiem, PII nolikumu un atzinuši to par labu
esam;
4.3.Puses ir atbildīgas par šī Līguma izpildi vai neizpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem;
4.4.Puses nav atbildīgas viena pret otru pie nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā
ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbība, kurus Puses nevarēja ne
paredzēt, ne novērst;
4.5.Līgums stājas spēkā ar abu Pušu parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai
izpildei;
4.6.Vecākiem/Aizbildnim ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to paziņojot PII 1
(vienu) kalendāro mēnesi pirms paredzētās Līguma darbības pārtraukšanas dienas;
4.7. strīdus, kas Pusēm varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi Puses risina savstarpējo
pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā
atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
4.8.šīs Līgums var tikt grozīts vai papildināts pēc Pušu vienošanās rakstiskā formā, kas, pēc
tās abpusējas parakstīšanas, kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu;
4.9.Līguma noteikumi Pusēm ir saprotami, Puses piekrīt Līguma noteikumiem, un apstiprina
to parakstot;
4.10. jautājumi, kuri nav paredzēti šajā Līgumā tiek lemti saskaņā ar Latvijas Republikā

spēkā esošiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
4.11. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām, no kuriem viens
nodots PII, bet viens- Vecākiem/Aizbildnim. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.

Saulkrastu pirmsskolas
izglītības iestāde „Rūķītis”
Reģ.Nr.4301901862
Adrese: Stirnu iela 23,
Saulkrasti, Saulkrastu novads,
LV-2160

Vecāks/ Aizbildnis
____________________________
Personas kods ________________
Adrese:______________________
____________________________

________________S.Tīberga
______________________
(paraksts)

20____.gada ___.__________

20____.gada ___.__________

11.PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes sēdes
Protokola Nr.16/2015§35 pielikums

12.PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes sēdes
Protokola Nr.16/2015§40 pielikums

2015.gada 28.oktobra

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Nr.SN 26/2015
(prot.Nr.16/2015§40)

“Grozījumi 28.01.2015.saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu””

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 28.01.2015.saistošajos noteikumos Nr.1 „Saistošie
noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu” šādus grozījumus:
1.1.Palielināt budžeta ieņēmumus par 569 818,00 euro (pielikums Nr.1);
1.2.Palielināt budžeta izdevumus par 569 818,00 euro (pielikums Nr.2).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi
pieejami Saulkrastu novada domes ēkā.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

13.PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes sēdes
Protokola Nr.16/2015§42 pielikums

2015.gada 28.oktobra

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Nr.SN 27/2015
(prot.Nr.16/2015§42)

Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis
atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem
Saulkrastu novada pašvaldībā 2016.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 9.1 punktu,
3.panta 1.4 daļu,
9.panta otro daļu.

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis
(turpmāk – nodoklis) atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem Saulkrastu novada
administratīvajā teritorijā 2016.gadā, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Ar nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25
kvadrātmetrus, izņemot garāžas.
3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības
vai būves kadastrālās vērtības, atkarībā no tā, kura vērtība ir augstāka.
4. Nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta 7 gadu laikā no nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

28.10.2015. saistošo noteikumu Nr.SN 27/2015
„Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā
īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2016.gadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu „Kārtība, kādā tiek piemērots
nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā
īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada
pašvaldībā 2016.gadā” projekts (turpmāk - Projekts)
izstrādāts pamatojoties uz likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” (turpmāk – Likums):
a) 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, kas noteic, ka ar
nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju
palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un
pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar
saviem saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas;
b) 3.panta 1.4 daļu, kas noteic, ka vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek
ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu
apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos
noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada
1.novembrim, no lielākās turpmāk minētās kadastrālās
vērtības:
1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
2) būves kadastrālās vērtības.
3) 9.panta otro daļu, kas noteic, ka pašvaldība,
pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa
samaksas termiņa iestāšanās brīža.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kārtību, kādā
tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis (turpmāk –
nodoklis) atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem
Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā,
kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu. Saistošie
noteikumi nosaka:
1) ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un
neapliekamos objektus;
2) nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Kopējais pašvaldības budžeta ieņēmumu apjoms no
nekustamā īpašuma nodokļa iekasējuma tiek paredzēts
nemainīgs.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz sociāli ekonomisko
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi)

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms grozījumu
saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Saulkrastu
novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa

pašvaldības teritorijā

maksātāji.

5. Informācija par administratīvajām Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiks piešķirti,
procedūrām
veicot aprēķinu.
6. Informācija par konsultācijām ar Sagatavojot saistošo noteikumu grozījumu projektu,
privātpersonām
pārrunas ar sabiedrības pārstāvjiem netika veiktas, jo tie
labvēlīgi ietekmē nodokļa maksātājus.

