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.17/2015
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Saulkrastu novadā
Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00

2015.gada 25.novembrī

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga Vaidere, Selga Osīte, Bruno Veide,
Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Andris Silavnieks, Antra Deniškāne, Igors Žukovs, Mārtiņš
Kišuro, Guntars Zonbergs
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 vadītāja Halina Bila, Juridiskās nodaļas vecākā
eksperte Vita Spitane, būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece, Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja Solveiga Tiļuga
Iestāžu vadītāji: Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle, Saulkrastu bibliotēkas
vadītāja Vizma Stūrmane, Saulkrastu tūrisma informācijas centra vadītāja Gita Memmēna
Saulkrastu iedzīvotāja, dzīvokļa Krasta ielā 15 īpašniece Iveta Orlova
Nepiedalās deputāti:
Jurģis Grabčiks (iemesls nav zināms)
Aiva Aparjode (iemesls nav zināms)
Santa Ancāne (slimības dēļ)
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi un aicina deputātus precizēt 43.jautājuma
nosaukumu – “Par būvprojekta izstrādi” un papildināt izsludināto darba kārtību ar šādiem
jautājumiem:
47. Par sadarbības līguma noslēgšanu
48. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu fonda līdzekļu izlietošanas
programmā
49. Par papildus finansējumu vienota klientu apkalpošanas centra izveidei
50. Par finansējuma paredzēšanu 2016.gada budžetā projekta LIFE+ iepirkumam
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko
personu datu aizsardzības likumu

1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.10.2015. domes sēdes lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu
3. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
4. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
5. Par pieminekļa statusa noteikšanu Neibādes kūrorta dibinātājam veltītajam piemineklim
6. Par /vārds uzvārds/ patvaļīgo būvniecību /adrese/
7. Par /vārds uzvārds/ īpašumā veiktās patvaļīgās būvniecības /adrese/ novēršanu
8. Par /vārds uzvārds/ patvaļīgo būvniecību /adrese/
9. Par /vārds uzvārds/ patvaļīgo būvniecību /adrese/
10. Par /vārds uzvārds/ patvaļīgo būvniecību /adrese/
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
11. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” izdošanu
Finanšu komitejas lēmumi
12. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas –
pārdošanas līguma noslēgšanu
13. Par iekšējo noteikumu “Noteikumi par inventarizācijas norises kārtību” apstiprināšanu
14. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.augusta
iekšējos noteikumos Nr.3 „Kapitāla daļas pārvaldīšanas noteikumi”” apstiprināšanu
15. Par iekšējo noteikumu Grozījumi Saulkrastu novada domes 2010.gada 25.augusta
iekšējos noteikumos Nr.3 „ Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi” apstiprināšanu
16. Par iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes Saulkrastu Tūrisma
informācijas centra 2011.gada 29.jūnija iekšējos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā var
piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu Saulkrastu Tūrisma informācijas centra
darbiniekiem”” apstiprināšanu
17. Par Saulkrastu novada bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
18. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra
iekšējos noteikumos Nr. IeN 6/2015 “Iekšējie darba kārtības noteikumi”” izdošanu
19. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums” izdošanu
20. Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu
21. Par grozījumiem Saulkrastu novada bāriņtiesas amatu sarakstā
22. Par iestāšanos biedrībā “Latvijas personāla vadīšanas asociācija”
23. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.janvāra
iekšējos noteikumos Nr. IeN 2/2015 “Kārtība, kādā tiek atlasīti kandidāti valdes locekļu
amatam kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes
locekļus”” apstiprināšanu
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds uzvārds/
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/
27. Par debitora parāda norakstīšanu
28. Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē
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29. Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē
30. Par nepabeigtās būvniecības un pamatlīdzekļu sastāvā esošu objektu norakstīšanu un
uzņemšanu bilancē.
31. Par papildus līdzekļu piešķiršanu un grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta
pozīcijās
32. Par grozījumiem Saulkrastu tūrisma informācijas centra budžetā
33. Par grozījumiem PII “Rūķītis” budžetā
34. Par grozījumiem Zvejniekciema vidusskolas budžetā
35. Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā
36. Par Sociālā dienesta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu
37. Par grozījumiem struktūrvienības “Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa”
budžetā
38. Par grozījumiem budžeta struktūrvienības “Tautsaimniecība” budžetā
39. Par grozījumiem budžeta struktūrvienības “Tautsaimniecība” budžetā
40. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžetā
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
41. Par adreses piešķiršanu un iepriekšējās adreses likvidāciju
42. Par grozījumiem 29.07.2015. domes lēmumā “Par amata vietu izveidošanu uz noteiktu
laiku”
43. Par būvprojekta izstrādi
44. Par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā
45. Par papildus līdzekļu piešķiršanu reformas nodrošināšanai
46. Par domes sēdes pārcelšanu
47. Par sadarbības līguma noslēgšanu
48. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu fonda līdzekļu izlietošanas
programmā
49. Par papildus finansējumu vienota klientu apkalpošanas centra izveidei
50. Par finansējuma paredzēšanu 2016.gada budžetā projekta LIFE+ iepirkumam
§1
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.10.2015. domes sēdes
lēmumu izpildi
Ziņo A.Arnis par 28.10.2015. domes sēdes lēmumu izpildi.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmums par sadarbības līguma apstiprināšanu un
noslēgšanu ir procesā.
Sociālo jautājumu komitejas jautājums par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada
25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā””
izdošanu- no VARAM ir saņemti precizējumi, noteikumi tiks skatīti decembra komitejas sēdē.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi ir izpildīti.
Finanšu komitejas jautājums par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Katrīnbādes placis”no SIA “Katrīnbādes placis” ir saņemti iebildumi, jautājums tiks skatīts decembra komitejas
sēdēs. Lēmums par parāda sadalīšanu termiņos nav izpildīts, vienošanās nav noslēgta, ja samaksa
līdz š.g.1.decembrim netiks saņemta, Administratīvās komisijas uzliktais naudas sods tiks nodots
tiesu izpildītājam.
§2
Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu
ZIŅO E.Grāvītis
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Izskatot /vārds uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 29.10.2015. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.11.2015. sēdē,
protokols Nr.11, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma Upenieku iela 2, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 0922, platība 3446 m2, lietošanas mērķi,
nosakot
1200 m2 platībai - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600;
2246 m2 platībai – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.
2. Mainīt nekustamā īpašuma Upenieku iela 4, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 0956, platība 3079 m2, lietošanas mērķi,
nosakot
1200 m2 platībai - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600;
1879 m2 platībai – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.
3. Mainīt nekustamā īpašuma Upenieku iela 6, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 1013, platība 3124 m2, lietošanas mērķi,
nosakot
1200 m2 platībai - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme kods 0600;
1924 m2 platībai – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

§3
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese/ 15.10.2015. iesniegumu, kas
izskatīts 11.11.2015. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 11,
pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada
domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma “Vecpāvuļi” (kadastra apzīmējums 80330010732),
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (protokola 1.pielikumā).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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§4
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga
04.11.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 11.11.2015. Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.11), pamatojoties uz Saulkrastu novada
Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes
ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Bērzu iela 1A (kadastra apzīmējums 80130031411),
Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (protokola 2.pielikumā).
§5
Par pieminekļa statusa noteikšanu Neibādes kūrorta
dibinātājam veltītajam piemineklim
ZIŅO N.Līcis
N.Līcis ierosina papildināt lēmuma projektu ar 2.punktu- lūgt Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijai izvērtēt kultūrvēsturisko vērtību arī ēkai Ainažu ielā 38. Deputātiem
iebildumu nav.
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Normunda Līča 10.11.2015.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas 11.11.2015. sēdē, protokols Nr.11, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 5. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Ierosināt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai izvērtēt kultūrvēsturisko
vērtību sekojošiem objektiem Saulkrastos, vēsturiskajā Neibādes parka teritorijā, nosakot
tiem atbilstošu pieminekļa statusu:
1.1. Ēka Ainažu ielā 38 - vienīgā ēka, kas saglabājusies no pirmajām Neibādes kūrorta
dibināšanas laikā uzceltajām piecām atpūtas kompleksa ēkām.
1.2. 1877. gadā Neibādes parkā uzstādītais Neibādes kūrorta dibinātājam veltītais
piemineklis.
§6
Par /vārds uzvārds/ patvaļīgo būvniecību /adrese/
ZIŅO E.Grāvītis
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L.Pilsētniece informē par situāciju. Ēka pieder pašvaldībai, divos dzīvokļos veikta pārbūve bez
saskaņota projekta, pagalmā patvaļīgi uzbūvēti šķūņi, ierīkotās 4 kanalizācijas akas. Dzīvokļu
īpašnieki nevar vienoties par legalizāciju.
/Adrese/ dzīvokļa īpašniece /vārds uzvārds/ skaidro, ka nevar legalizēt viena cilvēka dēļ –
cilvēks nenāk uz sarunām.
B.Veide informē, ka dzīvojamo māju /adrese/ var pieslēgt pilsētas centrālajai kanalizācijai.
Saulkrastu novada dome ir saņēmusi /vārds uzvārds/ 2015.gada 31.jūlija iesniegumu
(iesniegums reģistrēts Saulkrastu novada domē 03.08.2015.), kurā norādīts, ka viņa kā
dzīvojamās mājas /adrese/ līdzīpašniece, kurai pieder dzīvoklis sešu dzīvokļu dzīvojamā mājā,
nepiekrīt nelikumīgi veikto būvdarbu – saimniecības ēkas, šķūņu, divu kanalizācijas aku
legalizācijai. Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 2015.gada 12.augusta
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.8).
Pamatojoties uz Civillikuma 1068.pantu, Dzīvokļa īpašuma likuma 11.panta trešo daļu,
16.panta otrās daļas 1.punktu, 17.panta piekto daļu, Būvniecības likuma 18.panta otro daļu un
18.panta piektās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Uzdot /vārds uzvārds, personas kods/ novērst dzīvokļa Nr.4 patvaļīgās būvniecības
rezultātā veiktās pārmaiņas, nojaukt patvaļīgi uzbūvēto šķūņa piebūvi un demontēt
pagalmā izbūvētās kanalizācijas akas, atjaunojot iepriekšējo stāvokli dzīvojamā mājā
/adrese, kadastra numurs/, līdz 2016.gada 1. jūnijam. (Administratīvais akts sēdes
protokola 3. pielikumā)
2. Ar būvju nojaukšanu saistītos izdevumus sedz /vārds uzvārds, personas kods/.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā
1A, Rīgā, LV – 1007 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§7
Par /vārds uzvārds/ īpašumā veiktās patvaļīgās būvniecības
/adrese/ novēršanu
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada dome 2014.gada 6.martā ir saņēmusi /adrese/ iedzīvotāja /vārds
uzvārds/ iesniegumu ar lūgumu pārbaudīt /adrese/ dzīvokļa Nr.2 iemītnieku būvdarbu legalitāti
kopīpašumā – koridorā, kura daļa pievienota dzīvokļa Nr.2 dzīvojamai platībai. Iesniegumā lūgts
arī pārbaudīt /adrese/ pagalmā uzbūvētās garāžas, kuru lieto dzīvokļa Nr.2 iemītnieki, likumību.
Jautājums par būvniecību /adrese/ izskatīts Saulkrastu novada domes 2015.gada
12.augusta Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.8).
Ņemot vērā apstākli, ka visi nekustamā īpašuma /adrese/ īpašnieki nav vienojušies par
īpašumā veiktās patvaļīgās būvniecības legalizāciju, Saulkrastu novada dome, pamatojoties uz
Civillikuma 1068.pantu, Dzīvokļa īpašuma likuma 11.panta trešo daļu, 16.panta otrās daļas
1.punktu, 17.panta piekto daļu, Būvniecības likuma 18.panta otro daļu un 18.panta piektās daļa
1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
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NOLEMJ:
1. Uzdot /vārds uzvārds, personas kods/ novērst patvaļīgās būvniecības rezultātā veiktās
pārmaiņas dzīvoklī Nr.2, nojaukt patvaļīgi uzbūvēto saimniecības ēku (garāžu) un
demontēt pagalmā izbūvēto kanalizācijas aku, atjaunojot iepriekšējo stāvokli dzīvojamā
mājā /adrese, kadastra numurs/ līdz 2016.gada 1. jūnijam. (Administratīvais akts sēdes
protokola 4.pielikumā).
2. Ar būvju nojaukšanu saistītos izdevumus sedz /vārds uzvārds, personas kods/.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā
1A, Rīgā, LV – 1007 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§8
Par /vārds uzvārds/ patvaļīgo būvniecību /adrese/
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada dome ir saņēmusi /vārds uzvārds/ 2015.gada 31.jūlija iesniegumu
(iesniegums reģistrēts Saulkrastu novada domē 03.08.2015.), kurā norādīts, ka viņa kā
dzīvojamās mājas /adrese/ līdzīpašniece, kurai pieder dzīvoklis sešu dzīvokļu dzīvojamā mājā,
nepiekrīt nelikumīgi veikto būvdarbu – saimniecības ēkas, šķūņu, divu kanalizācijas aku
legalizācijai. Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 2015.gada 12.augusta
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.8).
Pamatojoties uz Civillikuma 1068.pantu, Dzīvokļa īpašuma likuma 11.panta trešo daļu,
16.panta otrās daļas 1.punktu, 17.panta piekto daļu, Būvniecības likuma 18.panta otro daļu un
18.panta piektās daļa 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Uzdot /vārds uzvārds, personas kods/ nojaukt patvaļīgi uzbūvēto saimniecības ēku un
šķūni, būves /kadastra apzīmējums/, demontēt trīs izbūvētās kanalizācijas akas un atjaunot
dzīvojamās mājas fasādi iepriekšējā stāvoklī /adrese/ līdz 2016.gada 1.jūnijam.
(Administratīvais akts sēdes protokola 5.pielikumā)
2. Ar būvju nojaukšanu saistītos izdevumus sedz /vārds uzvārds, personas kods/.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A,
Rīgā, LV – 1007 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§9
Par /vārds uzvārds/ patvaļīgo būvniecību /adrese/
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada dome ir saņēmusi /vārds uzvārds/ 2015.gada 31.jūlija iesniegumu
(iesniegums reģistrēts Saulkrastu novada domē 03.08.2015.), kurā norādīts, ka viņa kā
dzīvojamās mājas /adrese/ līdzīpašniece, kurai pieder dzīvoklis sešu dzīvokļu dzīvojamā mājā,
nepiekrīt nelikumīgi veikto būvdarbu – saimniecības ēkas, šķūņu, divu kanalizācijas aku
legalizācijai. Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 2015.gada 12.augusta
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.8).
Pamatojoties uz Civillikuma 1068.pantu, Dzīvokļa īpašuma likuma 11.panta trešo daļu,
16.panta otrās daļas 1.punktu, 17.panta piekto daļu, Būvniecības likuma 18.panta otro daļu un
18.panta piektās daļa 1.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Uzdot /vārds uzvārds, personas kods/ nojaukt patvaļīgi uzbūvēto šķūni un demontēt
pagalmā izbūvētās kanalizācijas akas, atjaunojot iepriekšējo stāvokli /adrese, kadastra
numurs/ līdz 2016.gada 1. jūnijam (Administratīvais akts sēdes protokola 6.pielikumā).
2. Ar būvju nojaukšanu saistītos izdevumus sedz /vārds uzvārds, personas kods/.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā
1A, Rīgā, LV – 1007 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§10
Par /vārds uzvārds/ patvaļīgo būvniecību /adrese/
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada dome ir saņēmusi /vārds uzvārds/ 2015.gada 31.jūlija iesniegumu
(iesniegums reģistrēts Saulkrastu novada domē 03.08.2015.) , kurā norādīts, ka viņa, kā
dzīvojamās mājas /adrese/ līdzīpašniece, kurai pieder dzīvoklis sešu dzīvokļu dzīvojamā mājā,
nepiekrīt nelikumīgi veikto būvdarbu – saimniecības ēkas, šķūņu, divu kanalizācijas aku
legalizācijai. Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 2015.gada 12.augusta
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.8).
Pamatojoties uz Civillikuma 1068.pantu, Būvniecības likuma 18.panta otro daļu un
18.panta piektās daļa 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Uzdot /vārds uzvārds, personas kods/ nojaukt patvaļīgi uzbūvēto šķūni un atjaunojot
iepriekšējo stāvokli /adrese, kadastra numurs/, līdz 2016.gada 1. jūnijam
(Administratīvais akts sēdes protokola 7.pielikumā).
2. Ar būves nojaukšanu saistītos izdevumus sedz /vārds uzvārds, personas kods/.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV –
1007 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§11
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” izdošanu
ZIŅO L.Vaidere. Biedrības “Latvijas Pensionāru Federācija” vēstulē ir informēts, ka ir nedaudz
paaugstinātas pensijas, līdz ar to Saulkrastu iedzīvotājiem var mainīties ienākuma līmenis.
Sociālo jautājumu komitejas sēdē deputāti vienojās paaugstināt pašvaldībā noteikto
maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākuma līmeni no 227,66 euro uz 235,00 euro.
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” projektu, kas izstrādāts, ievērojot
biedrības “Latvijas Pensionāru Federācija” 26.10.2015.vēstuli Nr.72-1-2 un, pamatojoties uz
Sociālo jautājumu komitejas atzinumu (11.11.2015. protokols Nr.9§1), likuma „Par palīdzību
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dzīvojamo jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā””
(protokola 8.pielikumā).
2. Izdotos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.
§12
Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un
zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 02.11.2015. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2015. sēdē, protokols Nr.11,
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”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Andra Gusāra (LĪVA sertifikāts
Nr.36) noteikto Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma ,,Selga 251”, Selga, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, platība 0,0574 ha, kadastra apzīmējums 80330030216, tirgus
vērtību - EUR 4 200,00 (četri tūkstoš divi simti euro, 00 centi).
2. Noslēgt ar ēkas īpašnieku /vārds uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese/, pirkuma pārdevuma līgumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma „Selga
251”, Selga, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330030216,
platība 0,0574 ha, atsavināšanu (Pirkuma līgums protokola 9.pielikumā).
3. Noteikt pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma
spēkā stāšanas dienas.
§13
Par iekšējo noteikumu “Noteikumi par inventarizācijas
norises kārtību” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes
iesniegto iekšējo noteikumu “Noteikumi par inventarizācijas norises kārtību” projektu un,
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pamatojoties Finanšu komitejas 11.11.2015. atzinumu (protokols Nr.11/2015 §2) un likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Noteikumi par inventarizācijas
norises kārtību” (protokola 10.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.decembrī.
§14
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.augusta
iekšējos noteikumos Nr.3 „Kapitāla daļas pārvaldīšanas noteikumi””
apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis. Iekšējo noteikumu grozījumi nosaka, ka Kapitālsabiedrībām jāiesniedz savs
budžeta projekts saskaņošanai.
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes
iesniegto iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.augusta iekšējos
noteikumos Nr.3 „Kapitāla daļas pārvaldīšanas noteikumi”” projektu un, pamatojoties Finanšu
komitejas 11.11.2015. atzinumu (protokols Nr.11/2015 §3) un likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2012.gada 29.augusta iekšējos noteikumos Nr.3 „Kapitāla daļas
pārvaldīšanas noteikumi”” (protokola 11.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.decembrī.
§15
Par iekšējo noteikumu
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2010.gada 25.augusta iekšējos noteikumos Nr.3
„Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas,
izpildes un kontroles noteikumi” apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis. Grozījumi saistīti ar strukturālām izmaiņām un nodaļu nosaukumu maiņām.
Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2010.gada 25.augusta
iekšējos noteikumos Nr.3 „Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas,
izpildes un kontroles noteikumi”” projektu, un, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu
(11.11.2015. protokols Nr.11/2015 §4), un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2010.gada 25.augusta iekšējos noteikumos Nr.3 “Saulkrastu novada pašvaldības
budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi”” (Protokola 12.
pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.decembrī.

§16
Par iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes Saulkrastu Tūrisma
informācijas centra 2011.gada 29.jūnija iekšējos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā var
piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu Saulkrastu Tūrisma informācijas centra
darbiniekiem”” apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes
iesniegto iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes Saulkrastu Tūrisma
informācijas centra 2011.gada 29.jūnija iekšējos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā var piešķirt
apmaksātu papildatvaļinājumu Saulkrastu Tūrisma informācijas centra darbiniekiem”” projektu
un, pamatojoties Finanšu komitejas 11.11.2015. atzinumu (protokols Nr.11/2015 §5) un likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes Saulkrastu Tūrisma informācijas centra iekšējos
noteikumus “Grozījums Saulkrastu novada domes Saulkrastu Tūrisma informācijas
centra 2011.gada 29.jūnija iekšējos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā var piešķirt
apmaksātu papildatvaļinājumu Saulkrastu Tūrisma informācijas centra darbiniekiem””
(protokola 13.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.decembrī.
§17
Par Saulkrastu novada bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis. Ierosina izslēgt lēmuma projekta 3 punktu – pētījums ir noslēdzies. Deputātiem
iebildumu nav.
Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas Vizmas Stūrmanes iesniegto Saulkrastu
novada bibliotēkas lietošanas noteikumu 2.pielikuma “Saulkrastu novada bibliotēkas maksas
pakalpojumi” projektu, kurš izstrādāts, pamatojoties uz Bibliotēku likuma 16.panta pirmās daļas
6.punktu, kurā ir noteiktas bibliotēkas tiesības bibliotēkas nolikumā (statūtos) noteiktajā kārtībā
sniegt maksas pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem un noteikt maksu par sniegtajiem
pakalpojumiem un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17.punkta „e”
apakšpunktu, kas nosaka, ka bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un
izmantošanas nodrošināšanas pakalpojumus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli.
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Ņemot vērā Bibliotēku likuma 16.panta pirmās daļas 12.punktu, bibliotēkai ir tiesības
reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot Autortiesību likuma prasības. Maksa par pakalpojumiem
Saulkrastu novada bibliotēkā nosakāma, ievērojot Autortiesību likuma 35.pantā noteikto, kas cita
starpā paredz, ka autori un izdevēji ir tiesīgi saņemt atlīdzību par reprogrāfisko reproducēšanu.
Kultūras ministrijas 2015.gada 13.oktobra vēstulē Nr.3.5-2/2769 „Par pētījumu saistībā ar
autordarbu kopēšanas un skenēšanas praksi pašvaldību izglītības iestādēs un bibliotēkās” norāda,
ka atlīdzību par kopēšanu un skenēšanu valsts un pašvaldību iestādēs plānots izmaksāt
centralizēti, tādēļ ir nepieciešams veikt pētījumu, lai aprēķinātu centralizēti izmaksājamās
atlīdzības apmēru.
Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17.punkta
„e” apakšpunktu un Finanšu komitejas 11.11.2015. atzinumu (protokols Nr.11/2015 §6) un
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada bibliotēkas lietošanas noteikumu 2.pielikumu
“Saulkrastu novada bibliotēkas maksas pakalpojumi” (protokola 14. pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.decembrī.
§18
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra
iekšējos noteikumos Nr. IeN 6/2015 “Iekšējie darba kārtības noteikumi”” izdošanu
ZIŅO A.Arnis. Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgās laulību reģistrācijas ceremonijas
pakalpojumu piektdienās un sestdienās, jāslēdz vienošanos par apmaksāta atpūtas laika
piešķiršanu - nākamās nedēļas otrdienā pēc svinīgo laulību reģistrācijas ceremonijas
pakalpojuma nodrošināšanas sestdienā.
Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada
30.septembra iekšējos noteikumos Nr. IeN 6/2015 “Iekšējie darba kārtības noteikumi”” un,
pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (11.11.2015. protokols Nr.11§7) un likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2015.gada 30.septembra iekšējos noteikumos Nr. IeN 6/2015 “Iekšējie
darba kārtības noteikumi”” (protokola 15.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
§19
Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums” izdošanu
ZIŅO E.Grāvītis. Nolikums pārstrādāts atbilstoši šīs dienas prasībām, precizēts laulību
reģistrācijas ceremoniju laiks, papildināts ar amata tērpa aprakstu.
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Izskatot iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums”
projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (11.11.2015. protokols Nr.11§7) un
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Saulkrastu novada
Dzimtsarakstu nodaļas nolikums” (protokola 16.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
§20
Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 2. novembrī
iesniegto sadarbības līguma projektu, kas nosaka sadarbības kārtību, lai ar Klientu apkalpošanas
centra starpniecību nodrošinātu Valsts darba inspekcijas klientu apkalpošanu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
54.panta pirmo, trešo un piekto daļu un 61.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 10.janvāra
rīkojumu Nr. 14 „Grozījumi Koncepcijā par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi”, ar kuru
tika pieņemti valsts un pašvaldības vienoto Klientu apkalpošanas centru tīkla konceptuālie
risinājumi, lai nodrošinātu vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu un saskaņā ar Saulkrastu
novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 11.novembra atzinumu (prot.Nr.11§8),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sadarbības līguma projektu (protokola 17.pielikumā) un noslēgt sadarbības
līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts darba
inspekciju.
§21
Par grozījumiem Saulkrastu novada bāriņtiesas amatu sarakstā
ZIŅO E.Grāvītis
S.Saksone norāda uz kļūdu 2.punktā, lūdz precizēt datumu - Likvidēt amata vietu “Bāriņtiesas
priekšsēdētāja palīgs” sākot ar 2016.gada 1.februāri.
Izskatot
Saulkrastu
novada
bāriņtiesas
priekšsēdētājas
B.Melderes
09.11.2015.iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
11.11.2015.sēdē (protokols Nr.11/2015§9), 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,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot Saulkrastu novada bāriņtiesā amata vietu “Lietvedis” sākot ar 2016.gada
1.februāri.
Amata
līmenis

Amatu saime,
apakšsaime

18.3. Dokumentu
pārvaldība

II

Amata
nosaukums

Amatu
skaits

Algu
grupa

Mēnešalgas
maksimālais
apmērs
(euro)

Mēnešalga
konkrētam
amatam
(euro)

Lietvedis

0,5

9

994

420

Profesijas
kods
3341 04

2. Likvidēt amata vietu “Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs” sākot ar 2016.gada 1.februāri.
Amatu saime,
apakšsaime

Amata
līmenis

45.
Bāriņtiesas

I

Amata
nosaukums

Amatu
skaits

Algu
grupa

Mēnešalgas
maksimālais
apmērs
(euro)

Mēnešalga
konkrētam
amatam
(euro)

Profesijas
kods

Bāriņtiesas
priekšsēdētāja
palīgs

0,5

7

788

384,26

3412 08

3. Rakstveidā informēt bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgu par izmaiņām pastāvošajās darba
tiesiskajās attiecībās.
§22
Par iestāšanos biedrībā
“Latvijas personāla vadīšanas asociācija”
ZIŅO S.Saksone
Izskatot Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas S.Saksones 06.11.2015.iesniegumu
par Saulkrastu novada domes iestāšanos biedrībā “Latvijas personāla vadīšanas asociācija”,
ievērojot Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2015. sēdes atzinumu (protokols
Nr.11/2015§10) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Iestāties biedrībā “Latvijas Personāla vadīšanas asociācija” ar 2016.gada 1.janvāri.
2. Pilnvarot Lietvedības un personāla nodaļas vadītāju Sanitu Saksoni piedalīties
Asociācijas biedru sapulcēs un citos pasākumos, ar tiesībām balsot biedru sapulcēs un
tikt ievēlētai Asociācijas vēlētajās institūcijās.
3. Lēmumu nosūtīt biedrībai “Latvijas Personāla vadīšanas asociācija”.
§23
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.janvāra
iekšējos noteikumos Nr. IeN 2/2015 “Kārtība, kādā tiek atlasīti kandidāti valdes locekļu
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amatam kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes
locekļus”” apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis. Grozījums saistīts ar izmaiņām likumdošanā – starp kapitāldaļas turētāju un
valdes locekli tiek slēgts pilnvarojuma līgums.
E.Grāvītis - vai pilnvarojuma līguma 3.2.3. punkts neveido pretrunu ar statūtiem. N.Līcis
paskaidro, ka 3.2.3. punkts nosaka, ka par darījumu, kura līguma kopējā summa pārsniedz 10
000,00 euro, jāsniedz informācija, statūtos noteikts, ka darījumus virs 30 000 euro jāsaskaņo.
Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.janvāra
iekšējos noteikumos Nr. IeN 2/2015 “Kārtība, kādā tiek atlasīti kandidāti valdes locekļu amatam
kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus””
projektu un, pamatojoties Finanšu komitejas 11.11.2015. atzinumu (protokols Nr.11/2015 §11)
un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2015.gada 25.janvāra iekšējos noteikumos Nr. IeN 2/2015 “Kārtība, kādā
tiek atlasīti kandidāti valdes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai kā
dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus”” (protokola 18. pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.janvāra iekšējos
noteikumos Nr. IeN 2/2015 “Kārtība, kādā tiek atlasīti kandidāti valdes locekļu amatam
kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes
locekļus”” stājas spēkā to izdošanas dienā.
§24
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē saņemts nekustamā īpašuma nodokļa administratores Vitas
Plēpes 27.10.2015. iesniegums, kurā lūgta atļauja dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu
/vārds uzvārds, personas kods/, jo:
1) Pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas /vārds uzvārds/ mirusi 2008.gada 29.februārī.
2) 2014.gada 28.augustā zvērinātai notārei Līgai Eglītei ir nosūtīts iesniegums ar lūgumu
uzsākt /vārds uzvārds/ mantojuma lietu, kreditora prasījums 384.78 euro (trīs simti
astoņdesmit četri euro, 78 centi).
3) Minētais īpašums, kā bezmantinieku manta, 2015.gada 15.jūlijā tiek pārdots izsolē (Rīgas
rajona
tiesas
Zemesgrāmatu
nodaļas
2015.gada
18.septembra
lēmums
Lieta.Nr.C61033915).
4) Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis 2015.gada 20.oktobrī ieskaitīja domes budžetā
uz /vārds uzvārds/ mantojuma izsludināšanas brīdi ešošo nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 384.78 euro (trīs simti astoņdesmit četri euro, 78 centi).
Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 11.11.2015. Finanšu komitejas sēdē, protokols
Nr.11.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu /vārds uzvārds, personas kods/ par
nekustamo īpašumu /adrese, kadastra numurs/ par zemi EUR 43.97 un nokavējuma
nauda EUR 8.97, par ēku EUR 7.84 un nokavējuma nauda EUR 1.60, kopā parāds EUR
62.38 (sešdesmit divi euro, 38 centi).
§25
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē saņemts nekustamā īpašuma nodokļa administratores Vitas
Plēpes 29.10.2015. iesniegums, kurā lūgta atļauja dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un
nokavējuma naudu, kas kopsummā nav lielāka par 15 EUR, personām, pret kurām triju gadu
laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 11.11.2015. Finanšu komitejas sēdē,
protokols Nr.11.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar
šā panta pirmās daļas 5.punktu nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam – šā likuma 26.panta 6.1 daļā
paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Savukārt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļa nosaka, ka nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus,
neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 EUR.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts ieņēmumu
dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju
par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu,
trešo un ceturto daļu, 26.panta 6.1daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam 159.97 EUR (viens
simts piecdesmit deviņi euro 97 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparādu 81.59 EUR,
nokavējuma naudu 78.38 EUR, saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku
sarakstu (protokola 19. pielikumā).

16

2. Publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
§26
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds, adrese/ 20.10.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada
domes 11.11.2015. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.11, 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”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds uzvārds,
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /īpašuma adrese/, laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.

§27
Par debitora parāda norakstīšanu
ZIŅO E.Grāvītis.
J.Rudzīte paskaidro, ka lēmums par parāda norakstīšanu ir saistīts ar SIA “Orange Line”
likvidāciju.
Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 2015.gada
09.novembra iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada Finanšu komitejas 2015.gada
11.novembra sēdē, (protokols Nr.11§16) un, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktā noteiktajam,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Norakstīt SIA Orange Line, reģ.Nr.50103379601 debitora parādu par zemes nomu
674,71 euro (seši simti septiņdesmit četri euro, 71 centi).
2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitora parāda
un izveidoto uzkrājumu norakstīšanu.
§28
Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes J.Rudzītes 09.11.2015
iesniegumu par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē, kas izskatīts 2015.gada 9.novembra Finanšu
komitejas sēdē (protokols Nr.11) un pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.1999. noteikumu
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 10. punktā noteikto,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Uzņemt Saulkrastu novada domes bilancē:
1.1. a/c P6 Saulkrasti-Sēja- Ragana posma km 0.000-0.400
Nosaukums

Raksturojum
s

Sākotnējā
vērtība uz
01.08.2015

Asfaltbetona
sega
Ceļa zīmes

0.4 km

428144.25

284976.39

143167.86

Atlikušais
lietderīgās
lietošanas
laiks (mēn.)
80

20 gab.

2918.90

2918.90

0

0

Signālstabiņi

8 gab.

6.57

6.57

0

0

Apgaismojums

10 gab.

4678.40

3205.34

1473.06

113

Zemes īpašuma
nosaukums

Zemes īpašuma
kadastra Nr.

‘Siguldas
iela”Saulkrastu
novads
„P6”Saulkrastu
novads

8013 003 0341

8033 004 0760

Nolietojums
uz 01.08.2015

Atlikusī
vērtība uz
01.08.2015

Piezīmes

Transporta
būve
Transporta
būve
Transporta
būve
Inženierbūve
(elektrolīnija),
precizējot
transformatora
Nr., stabu
daudzumu,
gaismekļu
daudzumu

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums
8013 003 0341,
8013 003 0348

Zemes
vienības
platība
0.3574,
1.5640

Bilances
vērtība uz
01.08.2015
762.66,
1835.50

Piezīmes

Zeme zem ēkām un
būvēm

8033 004 0607,
8033 004 0636

0.6314,
0.1070

493.74,
83.95

Zeme zem ēkām un
būvēm

1.2. a/c V101 Lilaste-Saulkrasti-Duči posma km 1.000-16.092
Nosaukums

Raksturojums

Sākotnējā
vērtība uz
01.08.2015

Nolietojums
uz 01.08.2015

Atlikusī
vērtība uz
01.08.2015

Asfaltbetona sega

15.092 km

9622311.14

350992.86

6112318.28

Atlikušais
lietderīgās
lietošanas
laiks
(mēn.)
153

Tilti

4 gab.

2524208.09

846170.97

1678037.12

798

Caurtekas

18 gab.

222434.18

30517.18

191917.00

518

Ceļa zīmes

802 gab.

159941.68

147905.86

9

Metāla kopnes

4 gab.

29430.25

26474.78

120
5.83
2955.47

Autopaviljoni

47 gab.

493351.53

211682.06

281669.47

103

Soliņi

56 gab.

20254.78

13172.37

7082.41

42

Aizsargbarjeras

1.25 km

85233.41

51140.20

34093.21

48

Tunelis

1 gab.

77395.33

27539.62

49855.71

773

15

Piezīmes

Transporta
būve
Transporta
būve
Transporta
būve
Transporta
būve
Transporta
būve
Transporta
būve
Transporta
būve
Transporta
būve
Transporta
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Stāvlaukumi

10 gab.

87528.23

87528.23

0

0

Signālstabiņi

822 gab.

26427.55

21315.42

5112.13

24

Paplašinājumi

43 gab.

71681.11

37931.20

33749.91

113

Gājēju ietves

9.320 km

138993.28

73550.60

65442.68

113

Gājēju barjeras

0.544 km

87054.13

64655.53

22398.60

31

Apgaismojums

154 gab.

249257.35

86220.01

163037.34

236

Luksofori

5 gab.

114313.45

97498.17

16815.28

18

Zemes īpašuma
nosaukums

Zemes īpašuma
kadastra Nr.

„V 101”
Saulkrastu novads
„V 101”
Saulkrastu novads

8033 001 0845
8013 001 0180

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums
8033 001 0845,
8033 004 0534
8013 001 0180,
8013 003 0336,
8013 002 0236

Zemes
vienības
platība
12.55648,
11.5800
4.4162,
11.6306,
6.8558

Bilances
vērtība uz
01.08.2015
18155.84,
17529.78
9412.30,
24944.37,
14662.69

būve
Transporta
būve
Transporta
būve
Transporta
būve
Transporta
būve
Transporta
būve
Inženierbūve
(elektrolīnija
), precizējot
transformato
ra Nr., stabu
daudzumu,
gaismekļu
daudzumu
Transporta
būve
Piezīmes

Zeme zem ēkām un
būvēm
Zeme zem ēkām un
būvēm

§29
Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē
ZIŅO E.Grāvītis
J.Rudzīte pamato nepieciešamību uzņemt pamatlīdzekļus bilancē.
Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes J.Rudzītes 09.11.2015
iesniegumu par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē, kas izskatīts 2015.gada 9.novembra Finanšu
komitejas sēdē (protokols Nr.11) un pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.1999. noteikumu
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 10. punktā noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Uzņemt Saulkrastu novada domes bilancē „Pārējie pamatlīdzekļi”:
1.1. „Gājēju tiltiņš Zvejniekciemā pāri Aģes upei (pie Zvejniekciema kultūras nama), pie
skolas” ar sākotnējo vērtību uz 01.08.2015 34 024 EUR, nolietojums 5444 EUR, atlikusī
vērtība 27 219 EUR, atbilstoši noteiktajam derīgās lietošanas laikam, pamatlīdzekļu
nolietojuma grupai „Pārējie pamatlīdzekļi”;
1.2. „Gājēju tiltiņš Zvejniekciemā pāri Aģes upei (pie Bērzu alejas), pie stadiona „ ar
sākotnējo vērtību uz 01.08.2015 15 647 EUR, nolietojums 9388 EUR, atlikusī vērtība
6 259 EUR, atbilstoši noteiktajam derīgās lietošanas laikam, pamatlīdzekļu nolietojuma
grupai „Pārējie pamatlīdzekļi”;
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1.3. „Gājēju tiltiņš Saulkrastos, pāri Pēterupei pie Liepu ielas „ ar sākotnējo vērtību uz
01.08.2015 16 946 EUR, nolietojums 6 778 EUR, atlikusī vērtība 10 168 EUR, atbilstoši
noteiktajam derīgās lietošanas laikam, pamatlīdzekļu nolietojuma grupai „Pārējie
pamatlīdzekļi”;
1.4. „Gājēju tiltiņš Saulkrastos, pāri Pēterupei pie dzelzceļa (pie Skolas ielas)„ ar sākotnējo
vērtību uz 01.08.2015 5 465 EUR, nolietojums 1 093 EUR, atlikusī vērtība 4 372 EUR,
atbilstoši noteiktajam derīgās lietošanas laikam, pamatlīdzekļu nolietojuma grupai
„Pārējie pamatlīdzekļi”;
1.5. „Gājēju tiltiņš Saulkrastos, pāri Pēterupei „Saules tilts” ar sākotnējo vērtību uz
01.08.2015 18 075 EUR, nolietojums 7 230 EUR, atlikusī vērtība 10 845 EUR, atbilstoši
noteiktajam derīgās lietošanas laikam, pamatlīdzekļu nolietojuma grupai „Pārējie
pamatlīdzekļi”;
1.6. „Gājēju laipa Saulkrastos, pie „Saules tilts” (pie Smilšu ielas 2)„ ar sākotnējo vērtību uz
01.08.2015 14 590 EUR, nolietojums 1 459 EUR, atlikusī vērtība 13 131 EUR, atbilstoši
noteiktajam derīgās lietošanas laikam, pamatlīdzekļu nolietojuma grupai „Pārējie
pamatlīdzekļi”;
1.7. „Gājēju laipa Saulkrastos, pie Pabažu ielas” ar sākotnējo vērtību uz 01.08.2015 5 213
EUR, nolietojums 521 EUR, atlikusī vērtība 4 692 EUR, atbilstoši noteiktajam derīgās
lietošanas laikam, pamatlīdzekļu nolietojuma grupai „Pārējie pamatlīdzekļi”;
1.8. „Gājēju laipa Saulkrastos, pie Stacijas ielas” (pie Bērzu ielas 1) ar sākotnējo vērtību uz
01.08.2015 5 396 EUR, nolietojums 539 EUR, atlikusī vērtība 4 587 EUR, atbilstoši
noteiktajam derīgās lietošanas laikam, pamatlīdzekļu nolietojuma grupai „Pārējie
pamatlīdzekļi”;
1.9. būvi ar kadastra apzīmējumu 8033 0010 2050 22 ar kadastra vērtību 391 573 EUR pēc
atlikuma uz 01.01.2015, nodot turējumā Skultes ostas pārvaldei;
1.10. būvi ar kadastra apzīmējumu 8033 0010 2060 04 ar kadastra vērtību 46 485 EUR pēc
atlikuma uz 01.01.2015, nodot turējumā Skultes ostas pārvaldei;
§30
Par nepabeigtās būvniecības un pamatlīdzekļu sastāvā esošu objektu
norakstīšanu un uzņemšanu bilancē
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara
09.11.2015 iesniegumu par nepabeigtās būvniecības un pamatlīdzekļu sastāvā esošu objektu
norakstīšanu un uzņemšanu bilancē, kas izskatīts 2015.gada 11.novembra Finanšu komitejas
sēdē (protokols Nr.11) un pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.1999. noteikumu Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 10. punktā noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Uzņemt ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā nepabeigtās būvniecības un pamatlīdzekļu
izveidošanas sastāvā esošos objektus:
1.1. „Stāvlaukuma un lokālās lietus kanalizācijas izbūve pie PII Rūķītis” uzskaites vērtība
45 274.78 EUR, palielinot vērtību transporta būvei Stirnu iela ar 01.01.2015;
1.2. „Zvejniekciema sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana”, uzskaites vērtība
256 950.32 EUR palielinot vērtību ilgtermiņa ieguldījumam „Sporta halle
Zvejniekciemā” ar 01.01.2015;
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1.3. „Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve”
uzskaites vērtība 363 EUR, izveidojot ilgtermiņa ieguldījumu, pārējie pamatlīdzekļi
„Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas Saulkrastos,
Raiņa iela 8”ar 19.01.2015;
1.4. „Skolas iela gājēju celiņš” uzskaites vērtība 68 785.15 EUR, palielinot ilgtermiņa
ieguldījumu transporta būves „Skolas iela” kadastra Nr. 8013 002 0492 vērtību” ar
01.01.2015;
1.5. „Stendu maketu izveidošana” uzskaites vērtība 778.49 EUR ar 01.07.2015:
1.5.1. stends Ainažu iela 42 A (estrāde), uzskaites vērtība 389.25 EUR;
1.5.2. stends pie Ainažu ielas 4, uzskaites vērtība 389.24 EUR;
2. Norakstīt izmaksās būvniecības un pamatlīdzekļu izveidošanas sastāvā esošos objektus:
2.1. „Ielu apgaismes līniju rekonstrukcija” uzskaites vērtība 110 144.28 EUR, pamatojoties
uz sertificēta vērtētāja novērtējuma;
2.2. „Ainažu ielas posma no Bīriņu ielas līdz z.g. Ainažu ielā 11G un Raiņa ielas posma un
„Elektroietaišu ierīkošana Bērzu alejā” uzskaites vērtība 1 318.90 EUR, jo projektu
realizēja AS Sadales tīkls, atbilstoši normatīvajiem aktiem;
2.3. „Meliorācijas sistēmas izstrāde Saulkrastos” uzskaites vērtība 17 173.70 EUR, veiktie
darbi attiecināmi uz kārtējiem remontu darbiem;
§31
Par papildus līdzekļu piešķiršanu un grozījumiem Saulkrastu
vidusskolas budžeta pozīcijās
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu vidusskolas divus direktora p.i. L.Miezes 22.10.2015. iesniegumus,
Saulkrastu vidusskolas direktores Veltas Kalnakārkles 20.10.2015. iesniegumu un Saulkrastu
vidusskolas direktores Veltas Kalnakārkles 21.10.2015. iesniegumu, kas izskatīti Saulkrastu
novada domes Finanšu komitejas 11.11.2015. sēdē (protokols Nr.11/2015§20, protokols
Nr.11/2015§21, protokols Nr.11/2015§22, protokols Nr.11/2015§23), pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu vidusskolas
(Struktūrvienība 02) budžetā 1 360,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā
(EKK) 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem
neaprēķina iemaksas) 215,00 EUR, lai atmaksātu apbedīšanas pabalstu, EKK 2241
(Ēku, telpu kārtējie remonti) 999,00 EUR, lai apmaksātu karnīzu nomaiņu Saulkrastu
vidusskolas aktu zālē un ekonomiskās klasifikācijas kodā 2279 (Pārējie klasifikācijā
neuzskaitītie pakalpojumu veidi) 146,00 EUR, lai apmaksātu avārijas novēršanas
darbus.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
2.1.
samazināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu
plānu:
2.1.1. EKK 221902 (Interneta pieslēguma maksa) par 530,00 EUR;
2.1.2. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 1 000,00 EUR.
2.2.
palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta (Struktūrvienība 02) izdevumu
plānu:
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2.2.1. EKK 23121 (Inventārs) par 330,00 EUR;
2.2.2. EKK 221901 (Sakaru pakalpojumi) par 200,00 EUR.
2.2.3. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 1 000,00 EUR.
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. punktā un 2.punktā minētos grozījumus.
§32
Par grozījumiem Saulkrastu tūrisma informācijas centra budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu tūrisma centra vadītājas G.Memmēnas 21.10.2015. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2015. sēdē (protokols
Nr.11/2015§24), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu tūrisma informācijas centra (Struktūrvienība 13) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 52321 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 270,00 EUR.
1.2. palielināt Saulkrastu tūrisma informācijas centra (Struktūrvienība 13) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 23121 (Inventārs) par 170,00 EUR, lai iegādātos datorgaldu, krēslu un
printera galdu;
1.2.2. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 100,00 EUR, lai nodrošinātu
saimniecisko līdzekļu 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.
§33
Par grozījumiem PII “Rūķītis” budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot PII “Rūķītis” vadītājas S.Tībergas 09.11.2015. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2015. sēdē (protokols Nr.11/2015§25),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1.
samazināt izdevumu pozīcijas “Mācību līdzekļu iegāde 5-6 gadīgiem
bērniem – PII “Rūķītis”” (Struktūrvienība 041) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 5233 (Bibliotēku uzkrājumi) par 1 000,00 EUR.
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1.2.
palielināt izdevumu pozīcijas “Mācību līdzekļu iegāde 5-6 gadīgiem
bērniem – PII “Rūķītis”” (Struktūrvienība 041) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 1 000,00 EUR, jo PII
“Rūķītis” nav bibliotēkas.
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.
§34
Par grozījumiem Zvejniekciema vidusskolas budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 05.11.2015. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2015. sēdē (protokols
Nr.11/2015§26), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1.
samazināt Zvejniekciema vidusskolas (Struktūrvienība 03) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai) par 485,00 EUR.
1.2.
palielināt Zvejniekciema vidusskolas (Struktūrvienība 03) izdevumu
plānu:
1.2.1. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 485,00 EUR, lai iegādātos sporta
inventāru.
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.
§35
Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 21.10.2015. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2015. sēdē (protokols Nr.11/2015§27),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Paredzēt finansējumu 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā
„Sociālie pabalsti (Struktūrvienība 083)” 33 880,00 eiro (t.sk. PVN) apmērā
ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 6360 (Dzīvokļu pabalsti natūrā), lai
nodrošinātu malkas piegādi 2016.gadā.
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2. Uzsākt veikt iepirkumu, lai nodrošinātu malkas iegādi 2016.gadā 1000 steru apjomā.
§36
Par Sociālā dienesta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Sociālā dienesta vadītājas p.i. S.Kipenko 09.11.2015. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2015. sēdē (protokols Nr.11/2015§28),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžeta ieņēmumus:
1.1.Ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācija vardarbībā cietušajiem” (Ekonomiskās
klasifikācijas kods (EKK) 18.6261, Struktūrvienība 089)” par 1 071,00 EUR.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
2.1.
palielināt izdevumu pozīciju “Vardarbībā cietušām personām”
(Struktūrvienība 089) izdevumu plānu:
2.1.1. EKK 231101 (Kancelejas preces) par 97,00 EUR;
2.1.2. EKK 6419 (Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem) par
974,00 EUR, lai atmaksātu sociālo rehabilitāciju pakalpojumu, ko
sniedz no vardarbības cietušām pilngadīgām personām;
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.punktā un 2.punktā minētos grozījumus.
§37
Par grozījumiem struktūrvienības “Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļa” budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 01.10.2015. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2015. sēdē (protokols
Nr.11/2015§29), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1.
samazināt izdevumu pozīcijas “Ēku apsaimniekošana” (Struktūrvienība
017217) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 610,00 EUR.
1.2.
palielināt izdevumu pozīcijas “Ēku apsaimniekošana” (Struktūrvienība
017217) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 610,00 EUR, lai uzstādītu
apsardzes sistēmu Smilšu ielā 7.
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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 budžeta struktūrvienības
“Tautsaimniecība” budžetā
ZIŅO E.Grāvītis.
A.Gavars paskaidro, ka tika veikti remontdarbi, nomainīti bojāti gaismas termiņi.
Izskatot pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 06.11.2015. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2015. sēdē (protokols
Nr.11/2015§30), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1.
samazināt izdevumu pozīcijas “Ielu apgaismes remontdarbi, iekārtu
iegāde, rekonstrukcija” (Struktūrvienība 017222) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 5218 (Celtnes un būves) par 7 200,00 EUR.
1.2.
palielināt izdevumu pozīcijas “Ielu apgaismes remontdarbi, iekārtu iegāde,
rekonstrukcija” (Struktūrvienība 017222) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 7 200,00 EUR, jo tika veikti
remontdarbi.
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.
§39
Par grozījumiem budžeta struktūrvienības
“Tautsaimniecība” budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 09.11.2015. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2015. sēdē (protokols
Nr.11/2015§31), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1.
samazināt “Tautsaimniecība” (Struktūrvienība 0171) budžeta izdevumu
plānu:
1.1.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 6 381,00 EUR.
1.2.
palielināt izdevumu pozīcijas “”Tautsaimniecība” (Struktūrvienība 0171)
izdevumu plānu:
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1.2.1. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 6 381,00 EUR, jo tika izveidota
ugunsdrošības sistēma Raiņa ielā 8.
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 grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Finanšu daļas vadītāja - finansista 05.11.2015. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2015. sēdē (protokols Nr.11/2015§32),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžeta ieņēmumus:
1.1.
Palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas brīvpusdienām” (EKK
18.624) par 21 952,00 euro.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
2.1.
“Brīvpusdienas – Saulkrastu vidusskola” EKK 2363 (Ēdināšanas
izdevumi) par 15 105,00 euro;
2.2.
“Brīvpusdienas – Zvejniekciema vidusskola” EKK 2363 (Ēdināšanas
izdevumi) par 6 847,00 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.punktā un 2.punktā minētos grozījumus.

§41
Par adreses piešķiršanu
un iepriekšējās adreses likvidāciju
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot SIA „JGD Investments”, reģistrācijas Nr. 40103368269, adrese Brīvības iela 74
– 3, Rīga, valdes locekļa Ginta Vilgerta 20.10.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru
kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.,8. un 11.
punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamam īpašumam, kadastra Nr. 8013 003 0338, platība 11142 m2, adresi:
Rīgas iela 93, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
2. Likvidēt nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 8013 003 0338, iepriekšējo adresi:
„Zemes gabals Nr. 224F”, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
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§42
Par grozījumiem 29.07.2015. domes lēmumā
“Par amata vietu izveidošanu uz noteiktu laiku”
ZIŅO E.Grāvītis. Precizēta stundas tarifa likme atbilstoši projekta pieejamam finansējumam.
Saulkrastu novada domē 2015.gada 10.novembrī saņemts Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītājas S.Tiļugas 2015.gada 10.novembra iesniegums, kam pievienots projektu
vadītājas A.Līces 2015.gada 27.oktobra iesniegums ar lūgumu grozīt 2015.gada 29.jūlija
Saulkrastu novada domes sēdē apstiprinātās stundas tarifa likmes Attīstības un plānošanas
nodaļas amata vietām- projekta “LIFE+ “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma
pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā”” (turpmāk tekstā- Projekts)
arhitektam un telpiskās attīstības plānotājam.
Izskatot iepriekš minētos iesniegumus un pievienotos aprēķinus konstatēts, ka ieviesusies
neprecizitāte, aprēķinot Projekta arhitekta un Projekta telpiskās attīstības plānotāja amatu stundas
tarifa likmes. Lai nodrošinātu Projekta finansējuma izmaksu precīzu izlietojumu, kā arī lai
izslēgtu Projekta neattiecināmo izmaksu veidošanos, nepieciešams precizēt 29.07.2015. domes
lēmumā “Par amata vietu izveidošanu uz noteiktu laiku” (protokols 11/2015§31) noteiktās
stundas tarifa likmes.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Darba
likuma 62.panta ceturto daļu un 98.panta otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Samazināt Amata vienībai “Arhitekts” stundas tarifa likmi par 2,26 euro.
2. Samazināt amata vienībai “Telpiskās attīstības plānotājs” stundas tarifa likmi par 2,26
euro.
3. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.jūlija sēdes lēmuma “Par amata vietu
izveidošanu uz noteiktu laiku” (protokols 11/2015§31) 1.punktā šādus grozījumus:
“ 1. Sākot ar 2016.gada 1.janvāri amata vienībai “Arhitekts” noteikt stundas tarifa likmi
6,47 euro;
2.Sākot ar 2016.gada 1.janvāri amata vienībai “Telpiskās attīstības plānotājs” noteikt
stundas tarifa likmi 6,47 euro.
Nr.
p.k.

1.

2.

Amatu
Amata
Amata
Amatu Algu Mēnešalgas Stundas Profesijas Piezīmes
saime,
līmenis nosaukums skaits grupa maksimālais
tarifa
kods
apakšsaime*
**
apmērs **
likme
(euro)
(euro)
51.Teritorijas
IV B
Arhitekts
1
12
1647
6,47
2161 02
Nepilns
plānošana
darba
laiks
51.Teritorijas
IV B
Telpiskās
1
12
1647
6,47
2164 08
Nepilns
darba
plānošana
attīstības
plānotājs
laiks

4. Rakstveidā informēt arhitektu un telpiskās attīstības plānotāju par izmaiņām pastāvošajā
darba samaksā un grozījumiem noslēgtajā darba līgumā.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
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§43
Par būvprojekta izstrādi
ZIŅO E.Grāvītis
N.Līcis – jautājums saistīts ar esošā tirgus laukuma plānota veikala izbūvi Ainažu ielā. Projekts
nepieciešams piebraucamā ceļa izbūvei.
Debatēs piedalās E.Grāvītis, N.Līcis, B.Veide, A.Gavars
Izskatot SIA „Vangažu bode”, reģistrācijas Nr. 40103600837, Vidzemes šoseja 16,
Sigulda, Siguldas novads, pārstāvja Gata Gaigala 16.11.2015. iesniegumu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām”12.pantu un 15.panta 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt būvprojektu Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela
26A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 002 0259, platība 55155 m2,
labiekārtošanai un brauktuves 410 m2 platībā izveidošanai saskaņā ar pievienoto grafisko
pielikumu.
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§44
Par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā
ZIŅO E.Grāvītis
2015.gada 4.jūnijā Latvijas Republikas Saeima steidzamības kārtā pieņēma jauno
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu, neskatoties uz to, ka daudzām pašvaldībām un
Latvijas Pašvaldību savienībai bija iebildumi par likumprojektu.
Saulkrastu novada dome 2015.gada 28.augustā iesniedza Satversmes tiesā pieteikumu ar
lūgumu atzīt Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu par neatbilstošu Latvijas Republikas
Satversmes 1.pantam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4.panta sestajai daļai, 9.panta pirmajai
daļai, 9.panta otrajai daļai, 9.panta trešajai daļai un 9.panta piektajai daļai.
2015.gada 24.septembrī ir saņemts Satversmes tiesas 2015.gada 18.septembra lēmums
par atteikšanos ierosināt lietu. Lēmumā tika norādīts, ka dome ir paudusi viedokli par apstrīdētā
likuma piemērošanas iespējamo ietekmi uz tās finansiālo stāvokli, tomēr pieteikumā nav
norādīts, kā pieteikuma iesniedzējas tiesības aizskar katra no apstrīdētā likuma normām, kā arī
nav sniegts juridiskais pamatojums tam, kā katra norādīta Eiropas vietējo pašvaldību hartas
norma pieteikuma iesniegšanas brīdī attiecas uz pieteikuma iesniedzējas situāciju.
Satversmes tiesas likums neliedz iespēju atkārtoti iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā.
Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16.panta 1. un 6.punktu Satversmes tiesa izskata
lietas par likumu atbilstību Satversmei un par Latvijas nacionālo tiesību normu atbilstību tiem
Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, kuri nav pretrunā ar Satversmi. Satversmes
tiesas likuma 17.panta pirmās daļas 7.punkts noteic, ka tiesības iesniegt pieteikumu par lietas
ierosināšanu par likumu [..] atbilstību Satversmei [..], kā arī Latvijas nacionālo tiesību normu
atbilstību tiem Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, kuri nav pretrunā ar Satversmi
[..] ir pašvaldības domei.
Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma
3.panta otrās daļas, 5.panta otrās daļas, 6.panta otrās un trešās daļas, 7.panta, 8.panta,
9.panta, 10.panta otrās un ceturtās daļas neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes
1.pantam un 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4.panta sestajai
daļai, 9.panta pirmajai daļai, 9.panta otrajai daļai un 9.panta piektajai daļai.
2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 25.novembrī.
3. Pieteikumu sagatavot un iesniegt Satversmes tiesā līdz 2015.gada 1.decembrim.
4. Par pieteikuma sagatavošanu atbildīga Saulkrastu novada domes Juridiskā nodaļa.
§45
Par papildus līdzekļu piešķiršanu reformas nodrošināšanai
ZIŅO E.Grāvītis
N.Līcis informē, ka 2016.gada februārī jāapstiprina izglītības attīstības koncepciju, jāpieņem
lēmums par reorganizāciju.
Izskatot domes priekšsēdētāja vietnieka N.Līča 19.11.2015. iesniegumus, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Domes (Struktūrvienība 0111)
budžetā 4 200,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2232 (Uz
uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi), lai atmaksātu Saulkrastu
novada izglītības attīstības koncepciju 2016.-2021.gadam.
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.
§46
Par domes sēdes pārcelšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Ievērojot Saulkrastu novada domes 13.07.2009. saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu
novada pašvaldības nolikums” 66.punktā noteikto, domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša
pēdējā trešdienā plkst.15:00 un dome atsevišķos gadījumos var noteikt citu sēdes laiku, par to
vienojoties iepriekšējā mēneša domes sēdē. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un Saulkrastu novada domes 13.07.2009. saistošo noteikumu
Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 66.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Saulkrastu novada domes 2015.gada decembra sēde notiks 2015.gada
30.decembrī plkst.13:00.
§47
Par sadarbības līguma noslēgšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
sadarbības līguma projekts ar Nodarbinātības valsts aģentūru un Saulkrastu novada pašvaldību
par atbalsta nodrošināšanu iestādes klientiem e-pakalpojumu lietošanā ar Klientu apkalpošanas
centra starpniecību un vispārīgās informācijas sniegšanu. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu un 61.panta pirmo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt sadarbības līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju (sadarbības līguma projekts protokola 20. pielikumā).
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§48
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu fonda
līdzekļu izlietošanas programmā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja G.Vīganta 23.11.2015.
iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada speciālā
budžeta izdevumos:
1.1.samazināt Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu pozīcijas
“Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds” (Struktūrvienība 01723) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. Ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 224604 (Ielu mehanizētā
tīrīšana) par 1 000,00 euro;
1.1.2. EKK 224608 (Ūdens novadgrāvju tīrīšana ielu un ceļu teritorijās) par
1 234,00 euro;
1.1.3. EKK 224614 (Atkritumu savākšana ielu un ceļu teritorijā) par 2 589,00
euro.
1.2.palielināt Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu pozīcijas
“Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds” (Struktūrvienība 01723) budžeta
izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 231201 (Inventārs ) par 75,00 euro;
1.2.2. EKK 224611 (Grunts ielu un ceļu remonts ar smilts - grants maisījumu)
par 4 748,00 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.
§49
Par papildus finansējumu vienota klientu apkalpošanas centra izveidei
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas A.Līces 24.11.2015.
iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijas “Valsts un
pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra izveide un uzturēšana reģionu un
novadu nozīmes attīstības centros” (Struktūrvienība 017252) budžetā 15 237,00 EUR,
lai atmaksātu vienota klientu apkalpošanas centra izveidi.
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2. Veikt izmaiņas izdevumu pozīcijā “Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas
centra izveide un uzturēšana reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”
(Struktūrvienība 017252) un apstiprināt kopējo finansējumu 31 123 EUR pa
sekojošām ekonomiskās klasifikācijas kodos (EKK):
2.1.EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) 405,00 EUR apmērā;
2.2.EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) 95,00 EUR apmērā;
2.3.EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) 22 007,00 EUR apmērā
2.4.EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) 300,00 EUR apmērā;
2.5.EKK 231201 (Inventārs) 1 512,00 EUR apmērā;
2.6.EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) 4 447,00 EUR apmērā;
2.7.EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) 2 357,00 EUR
apmērā.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus.
§50
Par finansējuma paredzēšanu 2016.gada budžetā projekta LIFE+ iepirkumam
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas S.Tiļugas 24.11.2015. iesniegumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, I.Žukovs, M.Kišuro,
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Paredzēt finansējumu 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā
„Projekts "LIFE EcosystemServices" (Struktūrvienība 017248)” 83 746,00 eiro (t.sk.
PVN) apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 5240 (Pamatlīdzekļu
izveidošana un nepabeigtā celtniecība), lai nodrošinātu iepirkuma “Dabas dizaina
parka koncepcijas un detālplānojuma un tajā ietverto prototipu izstrādāšanas projekts
(projektēšana) un Dabas dizaina parka izveide, prototipu uzstādīšana (būvniecība)”
realizāciju 2016.gadā.
2. Nodrošināt Saulkrastu novada domes līdzfinansējums 30 % apmērā, kas sastāda
25 123,80 euro projekta realizācijai.

Sēdi slēdz 16:02
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

Sēdi protokolēja
vecākā lietvede

Irina Gavrilova

Protokols parakstīts 30.11.2015.
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