DOMES SĒDES LĒMUMI
(29.06.2011.)

§ 2.
Par nekustamā īpašuma nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 151,46
(viens simts piecdesmit viens lats 46 santīmi) apmērā par laika periodu no
2008.gada līdz 2011.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma īpašnieka.
§ 3.
Par nekustamā īpašuma nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 64,42
(sešdesmit četri lati 42 santīmi) apmērā par laika periodu no 2009.gada līdz
2011.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma īpašnieka.

§ 4.
Par nekustamā īpašuma nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 59,73
(piecdesmit deviņi lati 73 santīmi) apmērā par 2011.gadu ar nokavējuma naudu no
nekustamā īpašuma īpašnieka.
§ 5.
Par nekustamā īpašuma nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 260,22 (divi
simti sešdesmit lati 22 santīmi) apmērā par laika periodu no 2009.gada līdz
2011.gadu ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma īpašnieka.

§ 6.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma Astotā iela 27A, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag.,,
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330032916, platība 0,6369 ha, lietošanas
mērķi no “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601” uz “zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods - 0201”, atbilstoši īpašuma
pašreizējai izmantošanai.

§ 7.
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar Z.J., par Saulkrastu pašvaldībai
piekritīga zemes gabala Deviņpadsmitā iela 19, Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., kadastra apzīmējums 80330040373, platība 0,0662 ha. Zemes nomas maksa
0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.

§ 8.
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar I.K., par Saulkrastu pašvaldībai
piekritīga zemes gabala “Priedes 58”, Priedes, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
kadastra apzīmējums 80330032340, platība 0,0535 ha. Zemes nomas maksa 0,5% no
zemes kadastrālās vērtības gadā.

§ 9.
Par zemes nomas līguma noslēgšanu

Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar S.G., par Saulkrastu pašvaldībai
piekritīga zemes gabala “Āres 81”, Āres, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra
apzīmējums 80330020975, platība 0,105 ha. Zemes nomas maksa 0,5% no zemes
kadastrālās vērtības gadā.
§ 10.
Par zemes nomas līguma noslēgšanu

Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar V.Z. par ½ domājamo daļu
Saulkrastu pašvaldībai piekritīga zemes gabala Celtnieku iela 63, Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330040373, platība 0,12 ha.
Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.

§ 11.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Izbeigt zemes lietošanas tiesības K.R. un V.R. uz apbūvētu zemes gabalu 1330
kv.m platībā Sīļu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums
80130040148.

§ 12.
Par būvju (sūkņu stacija, ūdenstornis, artēziskais urbums ) īpašuma
“Ķīšupe viens 122”, Ķīšupe 1, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu

Noteikt DKS “Ķīšupe 1” piederošo būvju īpašuma uzturēšanai nepieciešamo platību
0,0400 ha. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta.

§ 13.
Par Saulkrastu novada domes 25.05.2011. lēmuma “Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojuma piemērošanu”, domes sēdes protokola izraksts ;r.11§32,
atcelšanu
Atcelt Saulkrastu novada domes 25.05.2011. lēmumu “Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojuma piemērošanu”, domes sēdes protokola izraksts Nr.11§32.

§ 14.
Par adreses precizēšanu
Precizēt SIA “Bite Latvija” bāzes stacijas adresi – Krūmu iela 15A, Saulkrasti,
Saulkrastu novads.

§ 15.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā fiziskai
personai.

§ 16.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā fiziskai
personai.

§ 17.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā fiziskai
personai.

§ 18.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā fiziskai
personai.

§ 19.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
.
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā fiziskai
personai.

§ 20.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā fiziskai
personai.

§ 21.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā fiziskai
personai.

§ 22.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā fiziskai personai.

§ 23.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā fiziskai personai.

§ 24.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā fiziskai
personai.

§ 25.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā fiziskai personai.

§ 26.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā fiziskai personai.

§ 27.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma ‘’Oškalni’’, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, (kadastra apzīmējums 80330032994), zemes ierīcības projektu;
2. Piešķirt zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ‘’liters 2’’, jaunu
nosaukumu, ‘’Kalnoši’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads;
3. Noteikt lietošanas mērķi zemes gabalam ‘’Kalnoši’’ - neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600.

§ 28.
Par atļaujas izsniegšanu transportlīdzekļu iebraukšanai
1. Lai nodrošinātu SIA „TAIPANS apsardzes dienesta funkcijas atļaut no
01.07.2011.- 30.06.2012. diennakti, iebraukt un stāvēt Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča piekrastes aizsargjoslā un vietās, kur autotransporta kustība reglamentēta ar ceļa
zīmi „414 – gājēju ceļš ” šādiem transportlīdzekļiem:
1) TOYOTA RAV 4
2) TOYOTA RAV 4
3) TOYOTA RAV 4
4) SUBARU FORESTER

HC 948
HE 2281
HB 5246
HE 9651

§ 29.
Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību
1. Atbalstīt Latvijas Pašvaldību savienības 22. kongresa rezolūciju „Par attīstības
vadības principu maiņu”.
2. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoši īstenot šo rezolūciju 2014. –
2020. gadu ES budžeta ietvaros.

§ 30.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
zemes gabalam Rīgas ielā 13, Saulkrastos
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Rīgas ielā 13, Saulkrastos,
(kadastra Nr. 8013 003 0769).
2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu
Pilsētnieci.
4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma
izstrādes ierosinātāju, zemes gabala Rīgas ielā 13, Saulkrastos īpašnieku Jāni Bormani
nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

§ 31.
Par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma –
aprūpe mājās organizēšanu
Konceptuāli atbalstīt Jogitas Skujiņas iesniegumu par sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojuma – aprūpe mājās organizēšanu.

§ 32.
Par Saulkrastu pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja” direktora iecelšanu
.Iecelt Jogitu Skujiņu par Saulkrastu pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes
māja” direktori.

§ 33.
Par Sociālā dienesta 31.05.2011. lēmumiem
1. Sakarā ar nepatiesu ziņu sniegšanu par visu mājsaimniecībā iekļauto personu
ienākumiem ģimenei, atcelt Saulkrastu novada domes Sociālā dienesta 07.10.2010.
piešķirto maznodrošinātas ģimenes statusu par laika periodu no 01.10.2010. līdz
31.03.2011. (Sociālā dienesta 07.10.2010. izziņa Nr.68 par atbilstību maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam).
2. Atlīdzināt Saulkrastu novada pašvaldībai par laika periodu no 01.10.2010.
līdz 31.03.2011. materiālos labumus, ko ģimene kā maznodrošināta ir saņēmusi no
Saulkrastu novada domes Sociālā dienesta kā sociālās palīdzības pabalstus par kopējo
summu Ls 165, 88 (viens simts sešdesmit pieci lati un 88 santīmi). Naudas līdzekļus
atmaksāt līdz 30.09.2011., iemaksājot Saulkrastu novada domes kasē, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, vai ar pārskaitījumu: AS „Ge Money Bank”
Saulkrastu filiāle, konta Nr. LV73BATR0051201695200, kods: BATRLV2X.
3. Atteikt personai pabalsta piešķiršanu medikamentu iegādes izdevumu
segšanai personai un personas meitai, deklarētā dzīves Saulkrasti, Saulkrastu novads.
4. Atteikt personai deklarētā dzīves vieta Saulkrasti, Saulkrastu novads,
pabalsta piešķiršanu elektrības izdevumu segšanai par 2011.gada janvāri, februāri un
martu.

§ 34.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
1.Apstiprināt pievienoto saistošo noteikumu „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Saulkrastu novadā” projektu.
2.Atzīt par spēkā neesošiem 2009.gada 30.septembra Saulkrastu novada
domes saistošos noteikumus Nr.20 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu
novadā”.
3.Saistošos noteikumus triju dienu laikā nosūta Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.

4.Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes ziņas” un tie ir brīvi pieejami Saulkrastu
novada domes ēkā.

§ 35.
Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu
1.Piešķirt sociālo dzīvokli dzīvojamā mājā Ķīšupes ielā 14, Saulkrastos V.
R.2.Mēneša laikā noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu.

§ 36.
Par Ģimenes atbalsta centra „Saulespuķe” statusa maiņu
1.Mainīt struktūrvienības statusu „Ģimenes atbalsta centrs” uz statusu „Bērnu
un jauniešu Dienas centrs ”.
2.Apstiprināt Bērnu un jauniešu Dienas centra „Saulespuķe” nolikumu.

§ 37.
Par dalību Eiropas Sociālā fonda izsludinātajā projektu konkursā
1. Pieteikt projektu „Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstība Saulkrastu
novadā” finansējuma saņemšanai no Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.
apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” par kopējo summu 100 000,00 LVL.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pēc projekta īstenošanas iespēju robežās
nodrošināt projekta ietvaros uzsākto pakalpojumu ilgtspēju.

§ 38.
Par iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu
papildatvaļinājumu Tūrisma informācijas centrā” apstiprināšanu
Apstiprināt iekšējos noteikumus „Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu
papildatvaļinājumu Tūrisma informācijas centrā”.

§39.
Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā
Iekļaut Saulkrastu novada domes iepirkumu komisijas sastāvā juriskonsulti
Halinu Bilu.
§ 40.
Par budžeta grozījumiem
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada 2011.gada izdevumos:

samazināt izdevumu pozīciju „Ēkas Raiņa ielā 8 apsaimniekošana”
par 170 latiem;
• palielināt izdevumu pozīciju „Tualešu apsaimniekošana” par 170
latiem.
2. 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par
pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem.
•

§ 41.
Par sociālo pabalstu kodiem
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu sociālā dienesta 2011.gada izdevumos:
• samazināt Sociālā dienesta izdevumus par 13 300 latiem.
Samazinot Sociālā dienesta ekonomisko kodu 2231 (Pārstāvība un
sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana)
izdevumus par 13 300 latiem;
• palielināt Sociālo pabalstu daļu par 13 300 latiem. Paredzot
līdzekļus 8000 latu apmērā kodā 6401 (Bērnu piedzimšanas
pabalsts) un paredzot līdzekļus 5300 latu apmērā kodā 6409
(Pabalsts represētām personām);
2. 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par
pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem.

§ 42.
Par izmaiņām budžetā
1.Apstiprināt

izmaiņas

Zvejniekciema

vidusskolas

2011.gada

izdevumos:
no koda 1119 (Pārējo darbinieku atalgojums) līdzekļus 2700 latu
apmērā pārlikt uz kodu 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) 1935
latus, uz kodu 2111 (Komandējumi – ārvalstu) 480 latus, uz kodu
2112 (Komandējumi – iekšzeme) 150 latus, uz kodu 2264 (iekārtu
un inventāra noma) 60 latus un uz kodu 2279 (Pārējie
neklasificētie pakalpojumi) 75 latus;
• no koda 1210 (Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas)
līdzekļus 300 latu apmērā pārlikt uz kodu 1228 (Pabalsti un
kompensācijas) 100 latus un uz kodu 2322 (Maksa par degvielu)
200 latus.
2.1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par
pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem.
•

§ 43.
Par finansējuma piešķiršanu asistentam
1.Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem 823 (663 +160) latu
apmērā PII „Rūķītis” budžetā asistenta darba algai. 663 latus paredzēt
ekonomiskajā kodā 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) un 160

latus paredzēt ekonomiskajā kodā 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa
iemaksa).
2.1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos
par pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem.

§ 45.
Par līdzekļu piešķiršanu ventilācijas sistēmas sakārtošanai PII „Rūķītis”

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 6500,00 (seši tūkstoši pieci simti lati 00
santīmi) virtuves ventilācijas sistēmas sakārtošanai PII „Rūķītis” ēkā, Stirnu ielā 23,
Saulkrastos.
2. Samaksu veikt no budžeta līdzekļiem „neparedzētiem gadījumiem”, pēc
iesniegtajiem finanšu dokumentiem domes grāmatvedībā.
3. 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par
pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem.
§ 46.
Par līdzekļu piešķiršanu īpašuma apdrošināšanai

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 115,00 (viens simts piecpadsmit lati 00
santīmi) TIC ēkas Ainažu ielā 13 apdrošināšanas polises iegādei.
2. Samaksu veikt no budžeta līdzekļiem „neparedzētiem gadījumiem”, pēc
iesniegtajiem finanšu dokumentiem domes grāmatvedībā.
3. 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par
pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem.

§ 47.
Par līdzekļu piešķiršanu kondicionētāju iegādei

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 600,00 (seši simti lati 00 santīmi) pašvaldības
ēkas Raiņa ielā 8 kondicionētāju iegādei.
2. Samaksu veikt no budžeta līdzekļiem „neparedzētiem gadījumiem”, pēc
iesniegtajiem finanšu dokumentiem domes grāmatvedībā.
3. 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par
pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem.

§ 48.
Par līdzekļu piešķiršanu logu nomaiņai
1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 1275,91 (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit
pieci lati 91 santīms) pašvaldības ēkas Raiņa ielā 7 logu nomaiņai.

2. Samaksu veikt no budžeta līdzekļiem „neparedzētiem gadījumiem”, pēc
iesniegtajiem finanšu dokumentiem domes grāmatvedībā.
3. 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par
pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem.

§ 49.
Par dalību Eiropas Sociālā fonda izsludinātajā projektu konkursā
1. Atbalstīt projekta pieteikšanu „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Saulkrastu novadā”
finansējuma saņemšanai no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes
„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos” par kopējo summu 100 000,00 LVL.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā, pēc projekta īstenošanas, iespēju robežās
nodrošināt projekta ietvaros uzsākto pakalpojumu ilgtspēju vismaz vienu gadu
pēc projekta noslēguma.

