Saulkrastu novada dome
______________________________________________________________________________________________

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

DOMES SĒDES
PROTOKOLS NR.18/2015
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Saulkrastu novadā
Sēde sasaukta plkst. 13:00
Sēdi atklāj plkst. 13:00

2015.gada 30.decembrī

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 (no 1.-35. un no 45.-50. jautājumam), Andris Dulpiņš, Andris Silavnieks,
Antra Deniškāne, Igors Žukovs, Guntars Zonbergs, Santa Ancāne
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, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Solveiga Tiļuga, Sabiedrisko
attiecību speciāliste Marika Grasmane, Nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs,
Iestāžu vadītāji: Saulkrastu Sociālā dienesta vadītāja Anita Bogdanova, Saulkrastu bibliotēkas
vadītāja Vizma Stūrmane, Saulkrastu tūrisma informācijas centra vadītāja Gita Memmēna,
pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktore Judīte Krūmiņa, Vidzemes
Jūrmalas mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska, PII “Rūķītis” vadītāja Sanita
Tīberga.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” juriste Izita Kļaviņa, SIA “Katrīnbādes placis” pārstāvis Artūrs
Ancāns, Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvis Andris Mušperts, Saulkrastu
uzņēmēju konsultatīvas padomes pārstāvis Normunds Pētersons
Nepiedalās deputāti:
Jurģis Grabčiks (iemesls nav zināms)
Aiva Aparjode (aizņemta pamatdarbā)
Mārtiņš Kišuro (aizņemts pamatdarbā)
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi un aicina deputātus papildināt izsludināto
darba kārtību ar šādiem jautājumiem:

47. Par grozījumu 2015.gada 28.oktobra domes lēmumā Nr.10 „Par sadarbības līguma
apstiprināšanu un noslēgšanu”
48. Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu
49. Par grozījumu 2015.gada 25.novembra domes lēmuma Nr.l7§28 „Par pamatlīdzekļu
uzņemšanu bilancē”
50. Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „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 25.11.2015. domes sēdes lēmumu izpildi
2. Par /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
3. Par /vārds uzvārds/ un nepilngadīgā /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu
4. Par /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
5. Par /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
6. Par /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
7. Par publiskās apspriešanas rīkošanu koku nozāģēšanai
8. Par izmaiņām Saulkrastu Tūrisma informācijas centra darba laikā
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
10. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
11. Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar Dārzkopības kooperatīvām sabiedrībām
„Gaisma”, „Liepaine”, „Mežvidi -1”, „Zeme”
12. Par zemes gabala nodošanu nomā
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
13. Par aprūpes pakalpojuma cenas izmaiņām SOS Bērnu ciematos un par vienošanās
slēgšanu
14. Par veselības un sociālo pakalpojumu cenu izmaiņām Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA
„Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” un par vienošanās slēgšanu
15. Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi pašvaldībā
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
16. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
17. Par “Saulkrastu novada Izglītības attīstības koncepcijas 2016. – 2021. gadam” izstrādi
Finanšu komitejas lēmumi
18. Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas
vietu” izdošanu
19. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā” precizēšanu
20. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 29.janvāra
iekšējos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti
iepirkumi” izdošanu

21. Par iekšējo noteikumu “Nolikums par informācijas sniegšanas kārtību Saulkrastu novada
pašvaldībā” izdošanu
22. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 30.oktobra
iekšējos noteikumos Nr.5 “Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada domē”” izdošanu
23. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Katrīnbādes placis”
24. Par dzīvojamās mājas privatizācijas pabeigšanu un zemes īpašuma iekļaušanu
privatizācijas objekta sastāvā
25. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu ar Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolu
26. Par pamatlīdzekļu un inventāra uzņemšanu bilancē
27. Par mīkstā inventāra un ātri nolietojamā inventāra nodošanu pašvaldības aģentūras
„Saulkrastu kultūras un sporta centrs” bilancē
28. Par aparatūras nodošanu pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
bilancē
29. Par grozījumiem 29.10.2014. domes lēmumā Nr.14§41 PII “Rūķītis” darbinieku
ēdināšanas pakalpojumu maksu
30. Par grozījumiem struktūrvienības “Finanšu un grāmatvedības nodaļa” budžetā
31. Par grozījumiem pašvaldības budžeta izdevumu pozīcijās
32. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 28.01.2015. saistošajos
noteikumos Nr.1 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu
2015.gadam”” izdošanu
33. Par grozījumiem speciālajā budžetā
34. Par izmaiņām Ielu un ceļu komisijas sastāvā
35. Par finansiālu atbalstu Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvai padomei
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/
37. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/
38. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/
39. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/
40. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/
41. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/
42. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
43. Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldības zemes īpašumā Upes iela 54A,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads
44. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru
45. Par grozījumiem struktūrvienības “Attīstības un plānošanas nodaļa” budžetā
46. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
47. Par grozījumu 2015.gada 28.oktobra domes lēmumā Nr.10 „Par sadarbības līguma
apstiprināšanu un noslēgšanu”
48. Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu
49. Par grozījumu 2015.gada 25.novembra domes lēmuma Nr.l7§28 „Par pamatlīdzekļu
uzņemšanu bilancē”
50. Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē
§1
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 25.11.2015. domes sēdes
lēmumu izpildi
Ziņo A.Arnis par 25.11.2015. domes sēdes lēmumu izpildi.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi ir izpildīti.

Sociālo jautājumu komitejas jautājums par saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” izdošanu no VARAM ir saņemts apstiprinājums, 12.01.2016. noteikumi tiks publicēti un stājas spēkā.
Pārējie lēmumi ir izpildīti.
§2
Par /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2015.gada 9.novembra iesniegumu,
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 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds uzvārds, dzimšanas dati/, deklarēto dzīvesvietu adresē:
/deklarētās dzīvesvietas adrese/, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot,
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais
akts sēdes protokola 1.pielikumā).
§3
Par /vārds uzvārds/ un nepilngadīgā /vārds uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2015.gada 26.novembra iesniegumu,
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 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds uzvārds, dzimšanas dati/ un nepilngadīgā /vārds uzvārds,
dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /deklarētās dzīvesvietas adrese/, kā ziņu
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais akts sēdes protokola 2.pielikumā).

§4
Par /vārds uzvārds/deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2015.gada 9.novembra iesniegumu,
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 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē:
/deklarētās dzīvesvietas adrese/, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot,
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais
akts sēdes protokola 3.pielikumā).
§5
Par /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2015.gada 9.novembra iesniegumu,
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 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /deklarētās
dzīvesvietas adrese/, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais akts sēdes
protokola 4.pielikumā).
§6
Par /vārds uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2015.gada 9.novembra iesniegumu,
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 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds uzvārds, dzimšanas dati/, deklarēto dzīvesvietu adresē:
/deklarētās dzīvesvietas adrese/, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot,
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. (Administratīvais
akts sēdes protokola 5.pielikumā).

§7
Par publiskās apspriešanas rīkošanu
koku nozāģēšanai
ZIŅO N.Līcis. Ir iesniegts pieteikums būvēt veikalu. Veikala būvniecībai un autostāvvietas
ierīkošanai nepieciešams daļu kokus nozāģēt. Atbilstoši spēkā esošiem normatīviem
dokumentiem nepieciešams rīkot publisko apspriešanu.
E.Gravītis informē, ka ieceres autors bija iesniedzis otro variantu ar ievērojami mazāku
stāvlaukumu un mazāk nozāģējamo koku. Izskatot jautājumu Tautsaimniecības, attīstības un
vides komitejas sēdē, ņemot vērā, ka vieta ir tuvu jūrai, deputāti nolēma atbalstīt lielāka
stāvlaukuma ierīkošanu.
N.Līcis informē, ka no Ainažu ielas puses daļa koku tiek saglabāti.
Debates par koku nozāģēšanu. Debatēs piedalās N.Līcis, L.Vaidere, A.Dulpiņš.
Izskatot Saulkrastu novada domes Apstādījumu aizsardzības komisijas priekšsēdētājas
I.Jurkevičas 24.11.2015.iesniegumu, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas
16.12.2015 sēdē (prot. Nr.12/2015 §5) un, pamatojoties Ministru Kabineta noteikumu Nr.309
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Saulkrastu novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr.20 “Par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā” 5., 6., 7. un 8.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Rīkot publisko apspriešanu par 44 koku nozāģēšanu Ainažu ielā 28A un piegulošajā
teritorijā.
2. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 2016.gada 12.janvāra līdz 2016.gada 22.janvārim.
3. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicēt Saulkrastu novada pašvaldības laikrakstā
“Saulkrastu Domes Ziņas” un pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv.
§8
Par izmaiņām Saulkrastu Tūrisma informācijas centra darba laikā
ZIŅO N.Līcis- tiek precizēts Tūrisma informācijas centra darba laiks.
S.Osīte ierosina pagarināt Sabiedriskās tualetes svētdienas darba laiku. E.Grāvītis paskaidro, ka
darba laika pagarināšana radīs papildus izmaksas - jāpieņem darbā vēl vienu darbinieku. Vasaras
mēnešos ir pieejamas arī pārvietojamās tualetes.
Saulkrastu novada domē ir saņemts Saulkrastu Tūrisma informācijas centra vadītājas
Gitas Memmēnas 15.12.2015. iesniegums par Saulkrastu Tūrisma informācijas centra darba laika

izmaiņām sākot ar 2016.gada 1.janvāri. Iesniegums izskatīts un atbalstīts Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas 16.12.2015. sēdē (protokols Nr.12/2015§13).
Lai ievērotu Darba likuma 131.panta pirmajā daļā noteikto normālā dienas darba laika un
nedēļas darba laika garumu, pamatojoties uz Darba likuma 130.panta otro daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. No 2016.gada 1.janvāra noteikt šādu darba laiku Saulkrastu Tūrisma informācijas
centram:
1.1. Tūrisma informācijas centra darba laiks no 1.septembra līdz 31.maijam katru dienu
no 8:45 līdz 17:15;
1.2. Tūrisma informācijas centra darba laiks no 1. jūnija līdz 31. augustam katru dienu no
9:45 līdz 18:15
1.3. Sabiedriskās tualetes darba laiks 1.septembra līdz 31.maijam katru dienu no 8:45 līdz
17:15.;
1.4. Sabiedriskās tualetes darba laiks no 1. jūnija līdz 31. augustam:
1.4.1. pirmdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 20.00;
1.4.2. otrdien no plkst. 09.00 līdz plkst. 20.00;
1.4.3. trešdien no plkst. 09.00 lūdz plkst. 20:00;
1.4.4. ceturtdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 20.00;
1.4.5. piektdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 20.00;
1.4.6. sestdien no plkst. 10.00 līdz plkst. 20.00;
1.4.7. svētdien no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00;
2. Saulkrastu Tūrisma informācijas centra vadītājai G.Memmēnai veikt izmaiņas Saulkrastu
Tūrisma informācijas centra iekšējās darba kārtības noteikumos.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Saulkrastu Tūrisma informācijas centra vadītāja
G.Memmēna.
§9
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO N.Līcis. Tiek precizēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis atbilstoši esošai
izmantošanai.
Izskatot /vārds uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 12.11.2015. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.12.2015. sēdē,
protokols Nr.12, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma „Veltiņas”, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra apzīmējums 8033 004 0770, platība 4207 m2, lietošanas mērķi, nosakot
2200 m2 platībai – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600;

2007 m 2 platībai – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
kods 0201.

mežsaimniecība,

§10
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
ZIŅO N.Līcis.
Izskatot /vārds uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese/, pilnvarotās personas /vārds
uzvārds, personas kods/ 03.12.2015. iesniegumu, kas izskatīts 16.12.2015. Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 12, pamatojoties uz Saulkrastu novada
Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes
ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 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,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Kapteiņu iela 1A (kadastra apzīmējums 80330011389),
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (protokola 6.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.
§ 11
Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar dārzkopības kooperatīvām sabiedrībām
„Gaisma”, „Liepaine”, „Mežvidi -1”, „Zeme”
ZIŅO N.Līcis. Dārzkopības sabiedrības lūdz precizēt iznomāšanas mērķi, lai veikalu un
saimniecības ēkas varētu ierakstīt Zemesgrāmatā.
H.Bila norāda uz drukas kļūdu 1.2.punktā.
Izskatot Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Liepaine”, reģ. Nr. 40103061963,
priekšsēdētājas Anitas Ašmanes 23.11.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.12.2015. sēdē, protokols Nr.12, ievērojot, ka
uz Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma „Ceļi d/s Mežvidi”, kadastra apzīmējums 8033
002 1701, atrodas Dārzkopības kooperatīvām sabiedrībām „Gaisma”, „Liepaine”, „Mežvidi”,
„Gaisma” piederošas ēkas – veikals un saimniecības ēka, kuras īpašnieki vēlas reģistrēt
zemesgrāmatā kā patstāvīgus īpašuma objektus, pamatojoties uz 2010. gada 19.augustā noslēgtā
zemes nomas līguma 6.2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. 2010.gada 19.augustā noslēgtajā zemes nomas līgumā, kas noslēgts ar Dārzkopības
kooperatīvajām sabiedrībām „Gaisma”, „Liepaine”, „Mežvidi - 1”, „Zeme” par
Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma „Ceļi d/s Mežvidi”, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330021701, daļas 1094 m2 platībā, nomu, izdarīt
šādus grozījumus:
1.1. nomas līguma 1.1. punkta trešo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Zemesgabala iznomāšanas (lietošanas) mērķis – uz iznomātās zemes celt ēkas
(būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus un kā tādus ierakstīt zemesgrāmatā”;
1.2. nomas līguma 1.2. punktu izteikt šādā redakcijā:
„1.2. Iznomātājs apliecina, ka ir vienīgais Zemesgabala īpašnieks”.
2. Par grozījumiem zemes nomas līgumā parakstīt rakstisku vienošanos.
3. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§12
Par zemes gabala nodošanu nomā
ZIŅO N.Līcis.
L.Vaidere ierosina pārdot zemes gabalu. E.Grāvītis paskaidro, ka pašlaik ar domes lēmumu
publiski tiek paziņots, ka zemes gabals ir pieejams iznomāšanai. Ja uzrodas vairāki pretendenti –
tad nākamais solis rīkot zemes nomas tiesības izsoli vai atsavināšanas izsoli.
Saulkrastu novada domes 16.12.2015. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas
sēdē (protokols Nr.12), izskatot jautājumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes
īpašuma Tallinas iela 4A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, iznomāšanu
komercdarbības veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 15., 17. un 18.punktu, Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012-2024”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Iznomāt ar apbūves tiesībām Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu zemes īpašumu
Tallinas iela 4A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs
8033 001 0977, 0,1388 ha platībā ar mērķi – komercdarbības veikšana.
2. Paziņojumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Tallinas iela
4A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs
80330010977, nomu izvietot Saulkrastu novada domes ēkā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā un www.saulkrasti.lv, laika periodā no 2016.gada 7.janvāra līdz
2016.gada 25.janvārim.
3. Noteikt pieteikuma iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 25.janvārim (ieskaitot).
§13
Par aprūpes pakalpojuma cenas izmaiņām SOS Bērnu ciematos
un par vienošanās slēgšanu
ZIŅO L.Vaidere.
Izskatot SOS Bērnu ciematu asociācijas 11.11.2015. vēstuli Nr. 2-4/158 „Par bērna
aprūpes izmaksām SOS Bērnu ciematā 2016.gadā” ar pievienoto tāmi par aprūpes izmaksu
pieaugumu 2016.gadā, kas izskatīts 16.12.2015. Sociālo jautājumu komitejas sēdē, protokols
Nr.10 §1, un pamatojoties uz noslēgto līgumu ar SOS Bērnu ciematu „Īslīce” (Pakalpojuma
līgums Nr.3-16/1 no 09.07.2014.) par bērnu uzturēšanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,

NOLEMJ:
1. Apstiprināt Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas noteiktās izmaksas par viena bērna
uzturēšanos mēnesī EUR 520.00 (pieci simti divdesmit euro 00 centi) apmērā sākot ar
2016.gada 1.janvāri.
2. Slēgt vienošanos par divu ar Saulkrastu novada bāriņtiesas lēmumu ievietoto bērnu
uzturēšanos SOS Bērnu ciematā Īslīcē.
§14
Par veselības un sociālo pakalpojumu cenu izmaiņām
Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”
un par vienošanās slēgšanu
ZIŅO L.Vaidere.
Izskatot Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs –
Sloka” 25.11.2015. vēstuli Nr. 1-12/185 „Par veselības un sociālo pakalpojumu cenu izmaiņām
2016.gadā” un vēstulē minētajiem faktiem par aprūpes izmaksu pieaugumu, kas izskatīts
16.12.2015. Sociālo jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.10 §2, un pamatojoties uz noslēgto
līgumu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”
(Līgums Nr.77/2015 no 10.08.2015.) par veselības un sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanu
un apmaksu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs –
Sloka” noteiktās izmaksas par vienas personas uzturēšanos dienā EUR 18.85
(astoņpadsmit euro 85 centi) apmērā sākot ar 2016.gada 1.janvāri.
2. Slēgt vienošanos par vienas personas uzturēšanos Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA
„Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”.
§15
Par deinstitucionalizācijas vadības grupas
izveidi pašvaldībā
ZIŅO L.Vaidere. N.Līcis izsaka vēlēšanos pievienoties deinstitucionalizācijas vadības grupas
sastāvam.
Deputāti nolemj papildināt vadības grupu ar N.Līci.
Izskatot Rīgas plānošanas reģiona 07.12.2015. vēstuli Nr. Nos-4/110 „Par
deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi pašvaldībā”, kas izskatīts 16.12.2015. Sociālo
jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.10 §3, un pamatojoties uz 16.06.2015. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.313 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un
bērniem” 9.2.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem un Labklājības
ministrijas 15.07.2015. apstiprināto Rīcības plānu deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.2020.gadam,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Saulkrastu novada domes deinstitucionalizācijas vadības grupu šādā sastāvā:
1.1.Ervīns Grāvītis – Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs;
1.2.Anita Bogdanova – Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja;
1.3.Baiba Meldere – Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
1.4.Solveiga Tiļuga – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
1.5. Normunds Līcis - Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
§16
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
ZIŅO G.Zonbergs.
2015.gada 23.novembrī Saulkrastu novada domē saņemts /vārds uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzēja), /personas kods, dzīvesvietas adrese/ iesniegums ar lūgumu paaugstināt Saulkrastu
novada domes 2015.gada 28.oktobrī piešķirto pašvaldības kompensāciju, jo ģimenē ir trīs
nepilngadīgi bērni.
No Iedzīvotāju reģistra informācijas redzams, ka iesniedzējas ģimenē ir trīs nepilngadīgi
bērni: /vārds uzvārds, personas kods/, /vārds uzvārds, personas kods/ un /vārds uzvārds,
personas kods/.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.15 „Par
pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības programmas apguvei” 32. punktu, kas nosaka, ka, ja ģimenē ir 3 (trīs) un vairāk
nepilngadīgi bērni (daudzbērnu ģimene), pašvaldības kompensācijas apmērs par privāta
pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu saņemšanu vienam
bērnam ir 171 euro mēnesī, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes lietu komitejas 2015.gada 16.decembra atzinumu par paaugstinātas kompensācijas
piešķiršanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.decembri piešķirt /vārds uzvārds/ pašvaldības kompensāciju 171 (viens
simts septiņdesmit viens euro) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds uzvārds, personas
kods/, apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt vienošanos ar /vārds uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas
palielināšanu.
3. Noteikt vienošanās noslēgšanas termiņu - desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā
minēto vienošanos, lēmums zaudē spēku.
§17
Par “Saulkrastu novada Izglītības attīstības
koncepcijas 2016. – 2021. gadam” izstrādi
ZIŅO G.Zonbergs.

N.Līcis pamato nepieciešamību izstrādāt Izglītības attīstības koncepciju.
Nolūkā ilgtermiņā nodrošināt vienotu, kvalitatīvu un pieejamu izglītības pakalpojumu
Saulkrastu novadā, efektīvi un koordinēti izmantojot cilvēku, materiālos, infrastruktūras un
finanšu resursus, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Normunda
Līča iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu komitejas 16.12.2015. sēdē, protokols Nr.11, un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 4.
punktu un “Izglītības likuma” 17. pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izstrādāt “Saulkrastu novada Izglītības attīstības koncepciju 2016. – 2021. gadam”.
2. Apstiprināt “Saulkrastu novada Izglītības attīstības koncepcijas 2016. – 2021. gadam”
darba uzdevumu (protokola 7.pielikumā).
3. Izveidot Izglītības koncepcijas izstrādes darba grupu sekojošā sastāvā:
1) Domes priekšsēdētājs;
2) Domes priekšsēdētāja vietnieks;
3) Saulkrastu vidusskolas direktors;
4) Zvejniekciema vidusskolas direktors;
5) Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītājs;
6) Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktors;
7) Saulkrastu vidusskolas Vecāku padomes priekšsēdētājs
8) Zvejniekciema vidusskolas Vecāku padomes priekšsēdētājs;
9) Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” Vecāku padomes priekšsēdētājs;
10) Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Vecāku padomes
priekšsēdētājs.
§18
Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” izdošanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes
iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu” projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 16.12.2015.
atzinumu (protokols Nr.12/2015 §1) 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,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par Saulkrastu novada domes
saistošo noteikumu publicēšanas vietu” (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.

§19
Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā”
precizēšanu
ZIŅO E.Grāvītis. Ir saņemti VARAM iebildumi, noteikumi precizēti.
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas ekspertes V.Spitanes 2015.gada
11.decembrī iesniegtos, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
iebildumiem precizētos 2015.gada 30.septembra saistošos noteikumus Nr. SN 23/2015 “Par
pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā” un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 2015.gada
16.decembra atzinumu (protokols Nr.12/2015 §2) 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,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra saistošos noteikumus Nr. SN
23/2015 “Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā” (protokola 9.pielikumā).
2. Precizētos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.
§20
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 29.janvāra
iekšējos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti
iepirkumi” izdošanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 29.janvāra
iekšējos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi””
un, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (16.12.2015. protokols Nr.12/2015 §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,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2014.gada 29.janvāra iekšējos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada
pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”” (Iekšējie noteikumi protokola 10.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
§21
Par iekšējo noteikumu “Nolikums par informācijas sniegšanas kārtību
Saulkrastu novada pašvaldībā” izdošanu
ZIŅO E.Grāvītis
E.Grāvītis ierosina samainīt 19. un 18. punktu vietām:
18. Patstāvīgo komiteju un komisiju lēmumu sagatavošanu nodrošina attiecīgo sēžu
protokolētāji.

19. Domes lēmumu izsniegšanu nodrošina Lietvedības un personāla nodaļa.
Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu.
A.Dulpiņš norāda uz vārdu “Rīgā” pielikumos. E.Grāvītis ierosina svītrot vārdu “Rīgā”.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot iekšējo noteikumu “Nolikums par informācijas sniegšanas kārtību Saulkrastu
novada pašvaldībā” projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (16.12.2015.
protokols Nr.12/2015 §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,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Nolikums par informācijas
sniegšanas kārtību Saulkrastu novada pašvaldībā” (Iekšējie noteikumi protokola
11.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
§22
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 30.oktobra
iekšējos noteikumos Nr.5 “Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada domē”” izdošanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 30.oktobra
iekšējos noteikumos Nr.5 “Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada domē”” projektu un,
pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (16.12.2015. protokols Nr.12/2015 §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,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2013.gada 30.oktobra iekšējos noteikumos Nr.5 “Dokumentu pārvaldība
Saulkrastu novada domē”” (Iekšējie noteikumi protokola 12.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.

§23
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Katrīnbādes placis”
ZIŅO E.Grāvītis.
N.Līcis ierosina iekļaut līgumā punktu par apgaismojumu – SIA “Katrīnbades placis” apņemas
nodrošināt stāvlaukuma apgaismojumu. Debates par stāvlaukuma apgaismojumu un izdevumu
segšanu par elektrību. Debatēs piedalās E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, H.Bila.
SIA “Katrīnbādes placis” pārstāvis A.Ancāns paskaidro, ka tumšajā dienas laikā, līdz plkst.
21.00 apgaismojums tiek nodrošināts, SIA “Katrīnbādes placis” sedz izdevumus par elektrības
lietošanu. Vasaras sezonā, piektdien un sestdien apgaismojums tiek nodrošināts visu nakti.
N.Līcis norāda uz kļūdu 5.2.punktā – svītrot vārdu “desmit”.
E.Grāvītis par zemes nomas līguma termiņu. A.Ancāns aicina palikt pie esošā līguma termiņa 10 gadi.

E.Grāvītis ierosina 5.1.11. punktā svītrot vārdus “un tam piebraucamā ceļā”. Deputāti atbalsta
E.Grāvīša priekšlikumu.
2015.gada 19.novembrī Saulkrastu novada domē (turpmāk-dome) saņemts SIA
„Katrīnbādes placis”, reģistrācijas numurs 40103882816, juridiskā adrese Paula Lejiņa iela 1692, Rīga, valdes priekšsēdētājas Daces Ramiņas (turpmāk - iesniedzēja) iesniegums par to, ka
iesniedzēja nepiekrīt 2015.gada 28.oktobra Saulkrastu novada domes sēdē apstiprinātajai zemes
nomas līguma projekta (turpmāk-līgums) redakcijai un atsakās līgumu noslēgt.
Iesniedzējas iesniegums ar izteiktajiem līguma iebildumiem un priekšlikumiem tika
izskatīts 2015.gada 16.decembra Finanšu komitejā, piedaloties iesniedzējas pilnvarotam
pārstāvim Artūram Ancānam, un attiecīgi Finanšu komitejā:
1) Nav atbalstīts iesniedzējas priekšlikums papildināt līguma 1.3.punktu, paredzot, ka iznomātā
zemesgabala mērķis ir lauku labuma tirdziņa izveidošana un uzturēšana, jo saskaņā ar
pašvaldības 2015.gada 29.jūlija „Saistošiem noteikumiem par ielu tirdzniecību un tirgus
statusa piešķiršanas kārtību Saulkrastu novadā” (Nr.SN16/2015), domei ir jāpieņem lēmums
par tirgus statusa piešķiršanu iznomātajam zemesgabalam. Iesniedzēja domē nav iesniegusi
iesniegumu par tirgus statusa piešķiršanu zemesgabalam. Līdz ar to nav juridiska pamata
veikt grozījumu līguma 1.3.punktā, papildinot zemesgabala izmantošanas mērķi ar vārdiem
„lauku labuma tirdziņš”.
2) Ir atbalstīts iesniedzējas priekšlikums līguma 5.1.8.apakšpunktā noteikt, ka minimālais
tualešu skaits iznomātā zemesgabalā ir 1 (viena) tualete, laika periodā no 1.jūnija līdz
31.augustam.
Pēc iesniedzējas priekšlikuma līguma 5.2.punktā tika pieņemts iestrādāt termiņu – 20
kalendārās dienas, kas paredz, ka pēc Līguma termiņa beigām iznomātājam jāatbrīvo
iznomātais zemesgabals, novācot visu uz tā uzstādīto aprīkojumu, atstājot zemesgabalu tādā
stāvoklī, kādā saņemts izmantošanā.
3) Ir atbalstīts iesniedzējas priekšlikums papildināt līgumu ar jaunu 5.3.punktu, nosakot, ka
nomniekam ir tiesības bez īpašas saskaņošanas ar iznomātāju zemesgabalā veikt
saimniecisko darbību, nodot īslaicīgā apakšnomā zemesgabala daļu dažādiem tirdzniecības
uzņēmumiem.
Pēc iesniedzējas lūguma Finanšu komiteja sniedza skaidrojumu iesniedzējas pilnvarotam
pārstāvim Artūram Ancānam par atsevišķiem līguma punktiem.
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 16.decembra
sēdes atzinumu (protokols Nr.12), Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. punktu un 18.3.apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „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 izmantošanu – automašīnu
stāvlaukuma 2500 m2 platībā pie īpašuma Rīgas iela 77, nomu, automašīnu stāvvietas
kompleksa izveidei un uzturēšanai. Īslaicīgas lietošanas būves-kafejnīcas un bērnu rotaļu
laukuma izveidošana un uzturēšana, kā arī ielu tirdzniecības veikšana (zemes nomas
līgums protokola 13.pielikumā).
2. Noteikt nomas maksu 341,49 euro (trīs simti četrdesmit viens euro, 49 centi) un 21%
PVN - 71,71 euro (septiņdesmit viens euro, 71 centi), kopā gadā 413,20 euro (četri simti
trīspadsmit euro, 20 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”.
§24
Par dzīvojamās mājas privatizācijas pabeigšanu
un zemes īpašuma iekļaušanu privatizācijas objekta sastāvā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds/ pilnvarotās personas /vārds uzvārds, dzīvesvietas adrese/
2015.gada 19.novembra iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
16.12.2015. sēdē, protokols Nr.12, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju” 7.panta otro daļu, 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo, otro, trešo daļu, uz
likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, un ņemot vērā Saulkrastu novada domes 30.09.2009.
lēmumu „Par pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības izbeigšanu”
(protokols Nr.10, §8), un 15.01.2002. VZD Lielrīgas reģionālās nodaļa izdoto Apliecību par
īpašuma tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Pabeigt dzīvojamās mājas Alfrēda Kalniņa iela 26, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
privatizāciju.
2. Slēgt pirkuma līgumu ar privatizētā dzīvokļa Nr.1 īpašnieci /vārds uzvārds/ (Pirkuma
līgums protokola 14.pielikumā).
3. Dzīvojamo māju, kura pilnībā atrodas uz pašvaldības zemes, privatizēt kopā ar
dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, iekļaujot privatizācijas objekta
sastāvā zemes gabalu ar kadastra Nr.8013 002 0239, 1804 m2 platībā, atbilstoši
domājamai daļai.
2. Saulkrastu novada dome pilnvaro novada domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti parakstīt
pirkuma līgumu.
3. Noteikt pirkuma līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums
zaudē spēku.
§25
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu
ar Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu
ZIŅO E.Grāvītis. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas akreditācijai nepieciešami
dokumenti, kas pamato atrašanas vietu konkrētās telpās.
H.Bila lūdz precizēt 4.2.2 punktu un izdot šādā redakcijā:
“Līguma 1.1.2. un 1.1.3. apakšpunktā minētās Telpas Nomnieks lieto kopā ar Saulkrastu
vidusskolu, iepriekš vienojoties ar Saulkrastu vidusskolu par Telpas izmantošanas laikiem”

Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Lazdauskas
24.11.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.12.2015.
sēdē, protokols Nr.12, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.b) apakšpunktu, 77.panta otro daļu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt uz 10 (desmit) gadiem neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar Vidzemes jūrmalas
Mūzikas un mākslas skolu par telpām, kas atrodas Saulkrastu novada pašvaldības
īpašumā esošajās ēkās:
- Ostas iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, kadastra
apzīmējums 80330010168 122;
- Raiņa iela 8,Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130020310 001;
- Raiņa iela 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130020309 001;
- Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130020428 001
(līguma projekts protokola 15. pielikumā).
2. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§26
Par pamatlīdzekļu un inventāra uzņemšanu bilancē
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas J.Rudzītes
01.12.2015 iesniegumu par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē, kas izskatīts 2015.gada
16.decembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.12) 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,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Uzņemt Saulkrastu novada domes bilancē:
1.1. Pārējie saimnieciskie pamatlīdzekļi, projekts „Central Baltic Cycling”;
Velonovietnes
4.gab.
EUR
3358 Atrašanās vieta-Rīgas iela
(839,50 x 4)
9a, Saulkrasti- Baltā kāpa,
Raiņa iela (pie jūras),
peldvieta „Rūķīši”, blakus
Ainažu ielai 33B, Ainažu
iela 8, Saulkrasti), Bērzu
aleja 1, Zvejniekciems
(veikals Mego.
Informācijas
3 gab.
EUR 3947
Atrašanās vieta-Murjāņu
stends
(1324.67x3)
un Rīgas ielas krustojums
(Rīgas
iela
100,
Saulkrasti), Ainažu un
Raiņa ielas krustojums

(Ainažu
iela
8,
Saulkrasti), Bērzu aleja 1,
Zvejniekciems (veikals
Mego,)
1.2. Inventārs, projekts „Central Baltic Cycling”;;
Velomarķējuma
58 gab.
EUR 3190
zīmes
(55 x 58)

Atrašanās vieta- EV13
maršrutā

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt bilancē lēmuma 1.1. punktā minētos
pamatlīdzekļus un 1.2.punktā minēto inventāru par atbildīgo personu nosakot Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāju Solveigu Tiļugu.
§27
Par mīkstā inventāra un ātri nolietojamā inventāra nodošanu pašvaldības
aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” bilancē
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora
vietnieka Aivara Gavara 10.12.2015 iesniegumu par mīkstā inventāra un ātri nolietojamā
inventāra nodošanu pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” bilancē, kas
izskatīts 2015.gada 16.decembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.12) 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,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas bilances
un uzņemt pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” bilancē:
1.1. mīksto inventāru;
Linaudekla krekli
Lībiešu sievu brunči
Celu jostas
1.2. inventārs;
Bungas mazās

13.gab
13.gab
5.gab

EUR 629,20
EUR 1337,05
EUR 211,75

1 gab.

EUR 56

1.3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no bilancē 1.1. punktā minēto mīksto
inventāru un 1.2.punktā minēto inventāru.
1.4. Pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” grāmatvedībai uzņemt
bilancē 1.1. punktā minēto mīksto inventāru un 1.2.punktā minēto inventāru
§28
Par aparatūras nodošanu pašvaldības aģentūras
„Saulkrastu kultūras un sporta centrs” bilancē
ZIŅO E.Grāvītis

Izskatot pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” vadītājas
J.Krūmiņas 01.12.2015 iesniegumu par aparatūras nodošanu pašvaldības aģentūras „Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” bilancē, kas izskatīts 2015.gada 16.decembra Finanšu komitejas sēdē
(protokols Nr.12) 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,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Saulkrastu novada domes bilances pārējie pamatlīdzekļi (datortehnika, sakaru un
cita biroja tehnika) un uzņemt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras
un sporta centrs” bilancē pēc atlikuma uz 01.01.2016:
Kartītes Nr.

Nosaukums

Skaits

Uzskaites v.

Nolietojums

Atlikusī v.

7472

Projektora komplekts

1.00

8939,90

6258,06

2681,84

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt projektora komplektu no Saulkrastu novada domes
bilances.
3. Pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” grāmatvedībai projektora
komplektu uzņemt bilancē.

§29
Par grozījumiem 29.10.2014. domes lēmumā Nr.14§41
PII “Rūķītis” darbinieku ēdināšanas pakalpojumu maksu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās
grāmatvedes J.Rudzītes iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
2015.gada 16.decembra sēdē (protokols Nr.12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un Ministru kabineta 2013.gada 1.janvāra
noteikumu Nr.17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kartība un
atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 30.punktu,
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis”
darbinieku ēdināšanas pakalpojuma maksu vienai ēdienreizei (pusdienām) 1,13 euro.
Ēdienreizes (pusdienu) viena porcija sastāv no zupas (300 grami) un otrā ēdiena (375
grami).

§30
Par grozījumiem struktūrvienības
“Finanšu un grāmatvedības nodaļa” budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot galvenās grāmatvedes J.Rudzītes 08.12.2015. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.12.2015. sēdē (protokols Nr.12/2015§15),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1.
samazināt “Finanšu un grāmatvedības nodaļa” (Struktūrvienība 012)
budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 1 110,00
EUR.
1.2.
palielināt izdevumu pozīcijas “Finanšu un grāmatvedības nodaļa”
(Struktūrvienība 012) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2112 (Pārējie komandējumu un dienestu braucienu izdevumi) par
2,00 EUR;
1.2.2. EKK 2235 (Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem) par
200,00 EUR;
1.2.3. EKK 5121 (Datorprogrammas) par 908,00 EUR.
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.
§31
Par grozījumiem pašvaldības budžeta izdevumu pozīcijās
ZIŅO E.Grāvītis
G.Vīgants paskaidro, ka apkopoti visi grozījumi, kas bija nepieciešami 2015.gadā.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 14.12.2015. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.12.2015. sēdē (protokols
Nr.12/2015§16), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada ieņēmumos:
1.1.
Palielināt ieņēmumu pozīcijas “Ieņēmumi izglītības funkciju
nodrošināšanai - izglītība” par 20 382,00 euro pamatojoties uz 2015.gada
septembrī veiktajiem viena skolēnu izmaksu pārrēķiniem.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
2.1.
Palielināt izdevumu pozīcijas “Norēķini par citu pašvaldību izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” (Struktūrvienība 0121) par 3 128,00 euro

3.

4.

5.

6.

7.

pamatojoties uz 2015.gada septembrī veiktajiem viena skolēnu izmaksu
pārrēķiniem;
2.2.
Palielināt izdevumu pozīcijas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
(Struktūrvienība 0173) par 17 254,00 euro.
Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada ieņēmumos:
3.1.
Palielināt ieņēmumu pozīcijas “Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas”
par 25 588,00 euro pamatojoties uz notirgotajām ēkām.
Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
4.1.
Palielināt izdevumu pozīcijas “Telpu remonts PII "Rūķītis"”
(Struktūrvienība 044) par 16 187,00 euro;
4.2.
Palielināt izdevumu pozīcijas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
(Struktūrvienība 0173) par 9 401,00 euro.
Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
5.1.
samazināt izdevumu pozīcijas “Bērnu un jauniešu daudzfunkcionālā
sporta laukuma pie Saulkrastu vidusskolas atjaunošana” (Struktūrvienība
017249) EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība) par
16 088,00 euro;
5.2.
samazināt izdevumu pozīcijas “Ceļu un ielu uzturēšana, apsaimniekošana
un remonts” (Struktūrvienība 01723) EKK 5213 (Transporta būves) par 10
341,00 euro;
5.3.
palielināt izdevumu pozīciju “Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās
pamatfunkcijās - PVN” (Struktūrvienība 0122)
EKK 2511 (PVN) par
26429,00 euro, lai atmaksātu būvniecības PVN.
Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
6.1.
samazināt Domes (Struktūrvienība 0111) budžeta izdevumu plānu:
6.1.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu
izdevumi) par 3 300,00 euro;
6.1.2. EKK 2322 (Degviela) par 2 911,00 euro;
6.1.3. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 330,00
euro.
6.2.
palielināt Domes budžeta (Struktūrvienība 0111) izdevumu plānu:
6.2.1. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas,
no kuriem aprēķina iemaksas) par 1 200,00 euro;
6.2.2. EKK 221902 (Internets) par 570,00 euro;
6.2.3. EKK 221903 (Pasta izdevumi) par 301,00 euro;
6.2.4. EKK 2242 (Transporta līdzekļu uzturēšana, remonts) par 50,00 euro;
6.2.5. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par
3 300,00 euro;
6.2.6. EKK 231101 (Biroja preces) par 250,00 euro;
6.2.7. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 870,00 euro.
Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
7.1.
samazināt Pārējo pakalpojumu ekonomiskā darbības budžetā
(struktūrvienība 0115) budžeta izdevumu plānu:
7.1.1. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 896,00 euro;
7.1.2. EKK 6422 (Naudas balvas) par 2 510,00 euro.
7.2.
palielināt Pārējo pakalpojumu ekonomiskā darbības budžetā
(struktūrvienība 0115) budžeta izdevumu plānu:
7.2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 1 310,00 euro;
7.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 280,00 euro
7.2.3. EKK 1148 (Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana) par
1686,00 euro;

7.2.4. EKK 2235 (Darbinieku dalība kursos, konferencēs, kongresos, mācību
semināros) par 130,00 euro.
8. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
8.1.
samazināt Iepirkumu komisijas (Struktūrvienība 0124) budžeta izdevumu
plānu:
8.1.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu
izdevumi) par 871,00 euro.
8.2.
palielināt Iepirkumu komisijas (Struktūrvienība 0124) budžeta izdevumu
plānu:
8.2.1. EKK 1150 (Līgumdarbi) par 871,00 euro, jo eksperts bija fiziska
persona.
9. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
9.1.
samazināt Tautsaimniecības budžetā (struktūrvienība 0171) budžeta
izdevumu plānu:
9.1.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 5 045,00 euro.
9.2.
palielināt Tautsaimniecības budžetā (struktūrvienība 0171) izdevumu
plānu:
9.2.1. EKK 2259 (Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem) par
3685,00 euro;
9.2.2. EKK 2263 (Zemes noma) par 1 360,00 euro.
10. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
10.1. samazināt izdevumu pozīcijas “Ēku apsaimniekošana” (struktūrvienība
017217) izdevumu plānu:
10.1.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 12 113,00 euro.
10.2. palielināt izdevumu pozīcijas “Ēku apsaimniekošana” (struktūrvienība
017217) izdevumu plānu:
10.2.1. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 5 110,00 euro;
10.2.2. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 7 003,00 euro.
11. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
11.1. samazināt izdevumu pozīcijas “Ceļu un ielu uzturēšana, apsaimniekošana
un remonts” (struktūrvienība 01723) izdevumu plānu:
11.1.1. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 512,00 euro.
11.2. palielināt izdevumu pozīcijas “Ceļu un ielu uzturēšana, apsaimniekošana
un remonts” (struktūrvienība 01723) izdevumu plānu:
11.2.1. EKK 231201 (Inventārs) par 512,00 euro, jo ir uzstādītas ceļa zīmes.
12. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā “Kompensācija
bērnu vecākiem” (Struktūrvienība 043) 3 010,00 euro apmērā ekonomiskās
klasifikācijas kodā (EKK) 64233 (Brīvprātīgo iniciatīvu izpilde), lai atmaksātu
kompensācijas bērnu vecākiem.
13. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā no 1. punktā līdz 12.punktā minētos grozījumus.
§32
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 28.01.2015. saistošajos
noteikumos Nr.1 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu
2015.gadam”” izdošanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta
14.12.2015., kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.12.2015. sēdē

(protokols Nr.12/2015§17) iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, 45. un 46.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „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 16.pielikumā).
2. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai.
§33
Par grozījumiem speciālajā budžetā
ZIŅO E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja G.Vīganta 16.12.2015.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.12.2015. sēdē
(protokols Nr.12/2015§18), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada speciālā
budžeta izdevumos:
13.1.
samazināt Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu
pozīcijas “Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds” (Struktūrvienība 01723) budžeta
izdevumu plānu:
13.1.1. Ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 224606 (Grunts ielu un ceļu
planēšana ar greideri) par 3 780,00 euro;
13.1.2. EKK 224608 (Ūdens novadgrāvju tīrīšana ielu un ceļu teritorijās) par 4
320,00 euro;
13.1.3. EKK 224612 (Ielu, ceļu, ceļa zīmju, norāžu apsekošana un uzturēšana)
par 1 884,00 euro.
13.2.
palielināt Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu
pozīcijas “Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds” (Struktūrvienība 01723) budžeta
izdevumu plānu:
13.2.1. EKK 224401 Sniega tīrīšana pilsētā un lauku teritorijā) par 6 204,00
euro;
13.2.2. EKK 224602 (Smilts-sāls maisījuma kaisīšana pilsētas ielām un ceļiem)
par 3 780,00 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.

§34
Par izmaiņām Ielu un ceļu komisijas sastāvā
ZIŅO E.Grāvītis.
H.Bila informē, ka 2016.gada janvārī tiks izstrādāts jauns nolikums.
Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa 16.11.2015. iesniegumu un
Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes
11.12.2015.iesniegumu un, pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 1.panta pirmās daļas 5.punktu, kas noteic, ka interešu konflikts ir
situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem
lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu
saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai
darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. un 4.panta pirmās daļas 19.punktu, kas
noteic, ka “publiskas personas kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis ir valsts
amatpersonas”, kā arī, pamatojoties uz Finanšu komitejas 16.12.2015. atzinumu (protokols
Nr.12/2015 §19) un Ielu un ceļu komisijas nolikuma 3.7.punktu, kas noteic, ka “Komisija izskata
materiālu un ir lemttiesīga, ja tajā piedalās divi Komisijas locekļi”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Guntaru Ozoliņu no Ielu un ceļu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
2. Lēmums stājās spēkā 2016.gada 4.janvārī.
§35
Par finansiālu atbalstu Saulkrastu uzņēmēju
konsultatīvai padomei
ZIŅO E.Grāvītis
A.Ancāns informē, ka precīzu dalībnieku sarakstu var iesniegt tikai pēc pasākuma. E.Grāvītis
ierosina precizēt lēmuma projekta 2.punktu: “Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvai padomei 10
darba dienu laikā iesniegt Saulkrastu novada domei pasākuma plānu un 5 darba dienu laikā pēc
pasākuma iesniegt dalībnieku sarakstu.” Deputātiem iebildumu nav.
A.Silavnieks lūdz paskaidrot konferences mērķi. A.Mušperts pamato nepieciešamību rīkot
konferenci. Paskaidro, ka uzņēmēju konsultatīva padome tika pārvēlēta pirms diviem mēnešiem,
konferences mērķis - apvienot pēc iespējas vairāk uzņēmējus, informēt uzņēmējus par visam
iespējām saistībā ar dažāda finansējuma piesaisti, ES līdzekļiem. Plānots, ka konferencē
piedalīsies vismaz 35 uzņēmēji.
L.Vaidere par “Minhauzena Undā” rēķina summu. A.Ancāns paskaidro, ka rēķinā iekļauta
maksa par ēdināšanas pakalpojumiem un apkalpošanu.
Izskatot Artūra Ancāna 02.12.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 16.12.2015. sēdē (protokols Nr.12/2015§21), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ancāne, B.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš,
G.Zonbergs),
„PRET”-1
(A.Silavnieks),
„ATTURAS”-3 (L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs),
NOLEMJ:

1. Atbalstīt Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvās padomes rīkotu konferenci, kas 2016.gada
23.janvārī tiks organizēta “Minhauzena Undā” 950,00 euro apmērā.
2. Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvai padomei 10 darba dienu laikā iesniegt Saulkrastu
novada domei pasākuma plānu un 5 darba dienu laikā pēc pasākuma iesniegt dalībnieku
sarakstu.
3. Paredzēt 2016.gada “Pārējā ekonomiskā darbība” budžetā 950,00 euro ekonomiskās
klasifikācijas kodā 2231 (Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru
organizēšana), lai atmaksātu “Minhauzena Undā” rēķinu.
§36
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
G.Lāčauniece 14:22 atstāj sēdes zāli
Izskatot /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 07.12.2015. 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”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds uzvārds,
personas kods/, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /īpašuma adrese/, laika periodā no 01.01.2016. līdz 20.09.2016.
§37
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/, 04.12.2015. 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” 2.3. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds uzvārds,
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /īpašuma adrese/, laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.

§38
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/, 23.11.2015. 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”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds uzvārds,
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /īpašuma adrese/, laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.
§39
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/, 07.12.2015. 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”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds uzvārds,
personas kods/, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /īpašuma adrese/, laika periodā no 01.01.2016. līdz 04.08.2016.

§40
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 01.12.2015. 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”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”nav, „ATTURAS”-nav,

NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds uzvārds,
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /īpašuma adrese/, laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.
§41
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 14.12.2015. 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”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds uzvārds,
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /īpašuma adrese/, laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.
§42
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot SIA ,,METRUM R’’, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 47, Rīga, LV-1050,
reģistrācijas Nr.40103802628, 18.12.2015. iesniegumu par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro
daļu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 15. punktu, un
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Valsts mežs 8033’’ (kadastra apzīmējums
80330040537, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ – ,,Poligons’’,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 42.46 ha.
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.

§43
Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldības zemes īpašumā
Upes iela 54A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 17.12.2015.iesniegumu, kurā norādīts, ka
piekļuves nodrošināšanai nekustamiem īpašumiem „Sudrabmētras”, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, un Upes iela 56A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, nepieciešamas noteikt Saulkrastu novada pašvaldības īpašumam Upes iela 54A,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, apgrūtinājumus – divus servitūta ceļus,
pamatojoties uz Civillikuma 1036.pantu, 1131.pantu, 1231.panta 3.punktu, 1232.pantu un likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Nodibināt reālservitūtus – ceļa servitūtus Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašumā
Upes iela 54A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra
apzīmējums 80330011130 (Grafiskais pielikums protokola 17.pielikumā), par labu
nekustamiem īpašumiem:
1.1. Upes iela 56A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.
80335010019, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 4,5 m platumā grafiskā pielikumā
iezīmētajā ar literu „A” kalpojošā zemes īpašuma daļā - platība 0,0165 ha;
1.2. „Sudrabmētras”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.
80330010082, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 4,5 m platumā grafiskā pielikumā
iezīmētajā ar literu „B” kalpojošā zemes īpašuma daļā - platība 0,0151 ha.
§44
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistru
ZIŅO E.Grāvītis
Pamatojoties uz Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 22.12.2015.
iesniegumu Nr. 01 – 5/209 par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistru par „Par informācijas saņemšanu no Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas
elektroniski” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.,8.,10.punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta otro daļu, 11.panta
3.punktu, 12.panta trešo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Uzņēmumu reģistru par informācijas saņemšanu no
Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas elektroniski (sadarbības līguma projekts
protokola 18.pielikumā).
14:26 ierodas G.Lāčauniece

§45
Par grozījumiem struktūrvienības
“Attīstības un plānošanas nodaļa” budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 22.12.2015. 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,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1.
samazināt “Attīstības un plānošanas nodaļa” (Struktūrvienība 0117) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un
nodibinājumiem) par 750,00 EUR.
1.2.
palielināt izdevumu pozīcijas “Attīstības un plānošanas nodaļa” (Struktūrvienība
0117) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 6423 (Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai) par 750,00
EUR, lai varētu izpildīt domes lēmumu un pārskaitīt līdzfinansējumu
Aijai Loginai par projekta “Saulkrastu novada VEF Pabaži teritorijas
labiekārtošana informatīvā stenda izveidei” īstenošanu.
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 priekšsēdētāja atvaļinājumu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 2015.gada
21.decembra iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim apmaksāta ikgadējā
atvaļinājuma par darba periodu no 14.07.2014.- 13.07.2015. daļu - 1 (vienu) kalendāra
nedēļu, neskaitot svētku dienas sākot ar 2016.gada 18.janvāri līdz 2016.gada 24.janvārim
(ieskaitot).

§47
Par grozījumu 2015.gada 28.oktobra domes lēmumā Nr.10
„Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu”
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē 2015.gada 28.decembrī saņemts Juridiskās nodaļas juristes
G.Lipinikas iesniegums ar lūgumu grozīt 2015.gada 28.oktobra Saulkrastu novada domes sēdē
pieņemto lēmumu „Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu” 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.
Uz šodienu, piecpusējo sadarbības līgumu nav parakstījusi Latvijas Mākslas akadēmija,
motivējot, ka nepiekrīt līguma redakcijai, savukārt Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas
Lauksaimniecības universitāte ir parakstījušas sadarbības līgumu un uzsākušas tā īstenošanu.
Ievērojot iepriekš minēto, kā arī, lai nodrošinātu LIFE + programmas projekta
„Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības
aizsardzībā un pārvaldībā” aktivitāšu īstenošanu Saulkrastu novada pašvaldībā, nepieciešams
noslēgt atsevišķus sadarbības līgumus ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas
Lauksaimniecības universitāti.
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,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. LIFE + programmas projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma
pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā ” aktivitāšu
īstenošanai apstiprināt un noslēgt sadarbības līgumus ar:
1.1.Rīgas Tehnisko universitāti (sadarbības līguma projekts protokola pielikumā);
1.2.Latvijas Lauksaimniecības universitāti (sadarbības līguma projekts protokola
19.pielikumā).
2. Gadījumā, ja augstskolas vēlas slēgt vienu sadarbības līgumu, tad slēdzams trīspusējs
līgums ar identiskiem līguma nosacījumiem.
§48
Par aktīvā nodarbinātības pasākuma
„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes lietvedības un personāla nodaļas vadītājas Sanitas
Saksones 2015.gada 28.decembra iesniegumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar
Nodarbinātības valsts aģentūru par bezdarbnieku iesaistīšanu algotos pagaidu sabiedriskajos
darbos, kas rada sociālu labumu un Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāles iesniegto
līguma projektu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”
īstenošanu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kā arī Ministru kabineta 2011.gada
25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo
bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu
īstenotāju izvēles principiem” 141.5 punktu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Īstenot aktīvo nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” (turpmāk
– pasākums), noslēdzot sadarbības līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu.
2. Noteikt pasākuma īstenošanas mērķi – veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības
labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt un uzturēt darba iemaņas.
3. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku – no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada
30.decembrim.
4. Noteikt, ka pasākuma kopējās izmaksas ir EUR 6936,72 (seši tūkstoši deviņi simti
trīsdesmit seši euro, 72 centi).
5. Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetā paredzēt ieņēmumus un izdevumus
atbilstoši ekonomiskiem klasifikācijas kodiem.
6. Uzdot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vadītājai Sanitai
Saksonei veikt pasākuma darbu koordinētāja pienākumus.
7. Uzdot Saulkrastu novada domes Labiekārtošanas daļas vadītājai- labiekārtošanas
speciālistei Ivetai Jurkevičai pasākuma darbu vadītājas pienākumus.
8. Par pasākuma ieviešanu atbildīgo noteikt Saulkrastu novada pašvaldības
izpilddirektoru Andreju Arni.
§49
Par grozījumu 2015.gada 25.novembra domes lēmuma
Nr.l7§28 „Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē”
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes 29.12.2015 iesniegumu par
grozījumu 2015.gada 25.novembra domes lēmumā Nr.l7§28 „Par pamatlīdzekļu uzņemšanu
bilancē”, 2015.gada 28.decembra VAS ‘Latvijas Valsts ceļi" vēstuli Nr.4.3.1.-1338 „Par
Saulkrastu novada pašvaldībai nodoto autoceļu VI01” 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,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izteikt 2015.gada 25.novembra domes lēmuma Nr.l7§28 „Par pamatlīdzekļu uzņemšanu
bilancē” 1.2.punkta pirmās tabulas pozīciju „Apgaismojums” sekojošā redakcijā:
Nosaukums

Raksturojums

Sākotnējā
vērtība uz
01.08.2015

Nolietojums
Atlikusi
uz 01.08.2015 vērtība uz
01.08.2015

Atlikušais Piezīmes
lietderīgās
lietošanas
laiks
(mēn.)

Apgaismojums

374 gab.

249257.35

86220.01

236

163037.34

Inženierbūves

§50
Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē
ZIŅO E.Grāvītis. Inventarizācijas rezultātā konstatēts, ka 117 gaismas termiņi nedarbojas, Starp
Saulkrastu novada domi un VAS “Latvijas valsts ceļi” noslēgts Pieņemšanas-nodošanas akts, kas
paredz, ka VAS “Latvijas valsts ceļi” apņemas gaismas termiņus saremontēt.
Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes 29.12.2015 iesniegumu par
pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē, VAS „Latvijas Valsts ceļi” papildinājumu 2013.gada
31.oktobra AKTAM „Par valsts vietējo autoceļu V55 Pievedceļš Zvejniekciema stacijai posma
km 0,0-0,8 nodošanu Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā” 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,
S.Ancāne, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Uzņemt Saulkrastu novada domes bilancē a/c V55 Pievedceļš Zvejniekciema stacijai
posma km 0,0-0,8
Nosaukums

Apgaismojums

Raksturojums

29gab.

Sākotnējā
vērtība uz
01.01.2016
48784,12

Nolietojums
uz
01.01.2016
11640,22

Atlikusī
vērtība uz
01.01.2016
37143,90

Atlikušais
lietderīgās
lietošanas
laiks (mēn.)
275

Sēdi slēdz 14:32
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

Sēdi protokolēja
vecākā lietvede

Irina Gavrilova

Protokols parakstīts 05.01.2016.

Piezīmes

Inženierbūve
(elektrolīnija)

