Saulkrastu novada domes sēdes 26.jūnija lēmumi Nr.8
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
Izskatot (dzēsts) 21.05.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
10.06.2015. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.6§1, pamatojoties uz likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 29.06.2016. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu
EUR 1039,53 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 1036,42 un nokavējuma nauda EUR
3,11, par nekustamajiem īpašumiem (dzēsts) Saulkrasti, Saulkrastu novads, īpašnieks
(dzēsts) Saulkrasti, LV - 2160, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:
Datums
29.07.2015.
31.08.2015.
29.09.2015.
29.10.2015.
30.11.2015.
29.12.2015.
29.01.2016.
29.02.2016.
29.03.2016.
29.04.2016.
30.05.2016.
29.06.2016.
Kopā:

Pamatparāds
(EUR)
86,37
86,37
86,37
86,37
86,37
86,37
86,37
86,37
86,37
86,37
86,36
86,36
1036,42

Nokavējuma
nauda (EUR)
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,25
3,11

Kopā (EUR)
86,63
86,63
86,63
86,63
86,63
86,63
86,63
86,63
86,63
86,63
86,62
86,61
1039,53

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos mēneša laikā. Gadījumā,
ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.

§3
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Izskatot (dzēsts), pilnvarotās personas (dzēsts) 04.06.2015. iesniegumu par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts 10.06.2015. Tautsaimniecības, attīstības un
vides komitejas sēdē, protokols Nr. 6, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes
ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma Bērzu iela 6/8 (kadastra apzīmējums
80130030031), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām un būvēm, zemes ierīcības
projektā liters ,,1’’ – Bērzu iela 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601” – platība 0,1611 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Bērzu iela 6A,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – ,,neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600” – platība 0,1318 ha.
4. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,3’’ – Bērzu iela 8,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi- ,,individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme, kods 0601” – platība 0,3675 ha.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

§4
Par pašvaldības īpašumu izslēgšanu no bilances
Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas Ingrīdas
Kamoliņas 14.05.2015.iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 10.06.2015.
Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.6, pamatojoties uz 11.05.2015. Saulkrastu novada
būvvaldes izziņu Nr.14.14/0520150125/IZZ064 “Par ēkas neesību”, pamatojoties uz likuma
„Par grāmatvedību” 2.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Saulkrastu novada pašvaldības bilances sekojošas ēkas Bērzu aleja 7,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads ar kadastra apz.:
1.1. 80330010734002 – tribīnes;
1.2. 80330010734003 – sadales ēka.

§5
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu

Izskatot (dzēsts), 08.06.2015. 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
un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Rīgas apvienotās nodaļas
07.05.2015. lēmumu Nr.30-201-7658,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā (dzēsts), no
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu (dzēsts)
Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.07.2015. līdz 31.12.2015.

§6
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Izskatot (dzēsts) 22.05.2015. 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā (dzēsts) no
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu (dzēsts)
Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.07.2015. līdz 31.12.2015.

§7
Par nekustamā īpašuma “Gaisma 56”, Gaisma, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles komisijas
sekretāres Dainas Kučerukas 16.06.2015. iesniegumu par 12.06.2015. organizētās izsoles,
kurā tika izsolīts pašvaldības nekustamais īpašums “Gaisma 56”, Gaisma, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, Izsoles noteikumi 39.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.panta otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,

NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus par Saulkrastu novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gaisma 56”, Gaisma, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kadastra apz. 80330021808, izsoli, saskaņā ar 12.06.2015.
protokolu.

§8
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12
„Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā””
izdošanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes
iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” projektu
un, pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.03.2015. atzinumu
(protokols Nr.3, §3) un 13.05.2015. atzinumu (protokols Nr.5, §8), kā arī likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā””
(pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

2015.gada 26.jūnija

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Nr. SN 13/2015
(prot.Nr.8/2015§8)
Izdoti
Saulkrastu novada domes
26.06.2015. sēdē
(prot. Nr.8/2015 §8)

Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 ”Par atkritumu
apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
Izdarīt Saulkrastu novada domes 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12
„Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” (turpmāk tekstā - Noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Papildināt Noteikumu 7.punktu ar 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.4. izmantojot atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos priekšapmaksas atkritumu
savākšanas maisus ar tilpumu 100 litri (turpmāk tekstā – maisi), gadījumos, ja atkritumu
apsaimniekotājs izvērtēja piekļūšanas iespējas īpašumam un secināja, ka piekļuve
īpašumam ar atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekli nav iespējama.”.
2. Svītrot noteikumu 11.punktu.
3. Svītrot noteikumu 20.punktu.
4. Papildināt Noteikumus ar 21.3.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.3.¹ slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par 7.4.punktā norādīto atkritumu
savākšanas veidu, atkritumu radītājs iegādājas maisus vienam gadam, bet ne mazāk kā 6
(sešus) maisus. Maisu iegāde ir veicama katru gadu, saskaņā ar savstarpēji noslēgto
līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas zaudē spēku, ja atkritumu radītājs
nepilda šajā punktā minētos nosacījumus;”.
5. Papildināt Noteikumu 22.punktu ar diviem teikumiem šādā redakcijā:
“Aizliegts ierīkot komposta vietas priekšpagalmā. Komposta vietas ierīkojamas vismaz
3,0 m attālumā no kaimiņu robežas, izņemot gadījumus, ja kaimiņi, ar kuru ir kopēja
robeža, ir vienojušies par citu attālumu.”.
6. Aizstāt Noteikumu 23.punktā vārdus “dārzkopības kooperatīvās sabiedrības” ar vārdiem
“dārza māju /vasarnīcu īpašnieki” un skaitli “20” aizstāt ar skaitli “21”.
7. Izteikt Noteikumu 23.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“23.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju pienākums ir atbilstoši dzīvokļu
īpašnieku pilnvarojumam noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu
savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem;”.
8. Svītrot Noteikumu 23.3.apakšpunktā teikuma daļu “, kuri nav dārzkopības kooperatīvās
sabiedrības biedri” un papildināt apakšpunktu ar šādu teikumu:
“Šie nosacījumi piemērojami tikai ciemos, kuros ir izveidota atkritumu savākšanas vieta.”
9. Papildināt Noteikumus ar 30.10.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:
“ 30.10.¹ nodrošināt atkritumu savākšanas maisu izmantošanu individuālās mājās un
dārza mājās /vasarnīcās;”.
10. Izteikt Noteikumu 30.12.punktu šādā redakcijā:
„30.12. nodrošināt dalītu atkritumu savākšanu;
11. Papildināt noteikumus ar 30.8.¹ šādā redakcijā:
“30.8.¹ slēdzot līgumu par 7.4.punktā norādīto atkritumu savākšanas veidu, norādīt
precīzu maisu savākšanas vietu;”.

12. Aizstāt Noteikumu 30.15.punktā vārdu “rādītājus” ar vārdu “radītājus”.
13. Izteikt Noteikumu 58.2 un 58.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„58.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā „Getliņi”. Attiecinot tarifu uz vienu kubikmetru sadzīves
atkritumu, tiek piemērots koeficients, kas iegūts atkritumu apsaimniekotājam veicot
attiecīgus mērījumus un novērojumus;
58.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā
par to atkritumu daļu, kas saskaņā ar atkritumu poligona „Getliņi” apsaimniekotāja
sniegto informāciju, tiek apglabāta poligonā.”.
14. Papildināt Noteikumus ar jaunu nodaļu Pārejas noteikumi šādā redakcijā:
“Pārejas noteikumi
71. Ciemos, kuros nav izveidotas atkritumu savākšanas vietas, līgumi, kas paredzēti 23.3
punktā, ir spēkā ne ilgāk kā līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis

Saistošo noteikumu „Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12
„Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
Grozījumi veikti, lai ieviestu jaunu atkritumu
pamatojums
apsaimniekošanas pakalpojumu, atkritumu savākšanā
izmantojot atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos
priekšapmaksas atkritumu savākšanas maisus gadījumos,
kad nav iespējams nodrošināt vietu atkritumu
konteineram
un
atkritumu
apsaimniekotāja
transportlīdzekļa piekļuvi tam.
Grozījumi veikti, ievērojot Valsts kontroles 2015.gada
6.februāra informatīvā ziņojumu Nr.2.4.1-14/2014
ieteikumus, kuros ieteikts pašvaldībām un atkritumu
apsaimniekotājiem nodrošināt, lai mērījumu rezultātā
tiktu noteikts faktiskajai situācijai atbilstošs pārrēķina
koeficients no atkritumu svara un uz tilpuma
mērvienībām.
Grozījumi veikti, lai atvieglotu saistošo noteikumu
izpildes kontroli.
2. Īss projekta satura izklāsts
1. Grozījumi paredz ieviest jaunu atkritumu savākšanas
veidu – priekšapmaksas atkritumu savākšanas maisus ar
tilpumu 100 litri. Atkritumu radītājam tiek dota iespēja
slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, paredzot
maisu iegādi vienam gadam, bet ne mazāk kā 6 maisus.
Maisu iegāde ir veicama katru gadu saskaņā ar savstarpēji
noslēgto līgumu.
2.
Precizēta atkritumu apsaimniekošanas maksas
noteikšana, ievērojot Valsts kontroles ieteikumus.
3. Grozījumi paredz pārejas periodu līdz 2016.gada
1.maijam, nosakot, ka kolektīvie līgumi par atkritumu
izvešanu, ciemos, kuros nav ierīkota atkritumu
savākšanas vieta, slēdzami ar termiņu līdz 2016.gada
30.aprīlim.
3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz sociāli ekonomisko
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko
stāvokli.

Nav attiecināms.
Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Ervīns Grāvītis

§9
Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par ielu un nekustamo īpašumu
nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu
izvietošanu Saulkrastu novadā” izdošanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes
iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par ielu un
nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru
plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā” projektu un, pamatojoties uz Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas 10.06.2015. atzinumu (protokols Nr.6 §7) un likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Saistošie noteikumi par ielu un
nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru
plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā” (pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

2015.gada 26.jūnija

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Nr. SN 14/2015
(prot.Nr.8/2015§9)
Izdoti
Saulkrastu novada domes
26.06.2015. sēdē
(prot. Nr.8/2015 §9)

Saistošie noteikumi par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai
nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu,
43.panta pirmās daļas 5.un 7.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.

3.

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Saulkrastu novada
administratīvajā teritorijā (turpmāk – Saulkrastu novads) noformējamas un izvietojamas
ielu nosaukumu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku (savrupmāju, rindu māju,
daudzdzīvokļu dzīvojamo namu, vasarnīcu /dārza māju) numuru vai nosaukumu plāksnes
un dzīvokļu numuru plāksnes.
Nekustamo īpašumu nosaukumu plāksnes vai ēku, vasarnīcu /dārza māju numerācijas
plāksnes jāizvieto pie visiem apbūvētiem nekustamajiem īpašumiem Saulkrastu novadā
pirms ēkas nodošanas ekspluatācijā.
Ielu un nekustamo īpašumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, vasarnīcu /dārza māju
numuru plākšņu un dzīvokļu numuru plākšņu izvietotāji ir atbildīgi par to uzturēšanu labā
tehniskā un vizuālā stāvoklī un informācijas aktualizāciju.

II. Ielu nosaukumu norādes un virziena rādītāji uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma
objektiem
4.

5.

6.
7.

8.

Ielu norādes izvietojamas ielu krustojumos uz ielas stūra. Informējot nekustamā īpašuma
īpašnieku, Saulkrastu novada pašvaldība, var izvietot ielu norādes uz nekustamā īpašuma
žoga ielas pusē.
Saulkrastu novada pašvaldība ielu krustojumos Saulkrastu pilsētā un Zvejniekciemā pie
īpaši uzstādīta norāžu staba izvieto ielu nosaukumu norādes un, ja nepieciešams, virziena
rādītājus uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem. Norāžu staba augstums ir 3,0
m un diametrs – 50 līdz 100 mm.
Ielu nosaukumu plāksnes izgatavo, izvieto, uztur un, ielas nosaukuma maiņas gadījumā,
nomaina Saulkrastu novada pašvaldība par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Ielu nosaukumu norādes atbilst šādām prasībām:
7.1. ielu nosaukumu norādes (atbilstoši 1.pielikuma paraugam) izmēri ir: 160x420 mm,
160x640 mm vai 160x840 mm atkarībā no ielas nosaukuma burtu zīmju skaita;
7.2. ielu nosaukumu norādes fona krāsa ir tumši zaļa, bet burti balti.
Virziena rādītāji uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem atbilst šādām
prasībām:
8.1. virziena rādītāju izmēri (atbilstoši 1.pielikuma paraugam) ir: 160x640 mm vai
160x840 mm atkarībā no infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objekta nosaukuma
burtu zīmju skaita;

8.2. virziena rādītāju fona krāsa ir balta, bet burti tumši zaļi;
8.3. izvietotā informācija uz norāžu plāksnes ietver nosaukumu latviešu valodā,
attālumu līdz objektam un ikonu, kas raksturo objektu.
9. Pie viena ielu nosaukumu norāžu staba atļauts izvietot ne vairāk kā piecus virziena
rādītājus uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem.
10. Saulkrastu novada pašvaldība lemj par virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai
tūrisma objektiem izvietošanas nepieciešamību un skaitu, nodrošina to izgatavošanu un
uzstādīšanu, izvērtējot:
10.1. katra jauna virziena rādītāja atbilstību normatīvo aktu prasībām un iederību
pilsētvidē;
10.2. objekta, uz kuru vērsts virziena rādītājs, sabiedrisko nozīmi;
10.3. attālumu no virziena rādītāja līdz objektam;
10.4. esošo virziena rādītāju daudzumu pie ielu un laukumu nosaukuma norāžu stabiem;
10.5. vai tas nerada apdraudējumu satiksmes drošībai, aizsedzot ceļa zīmes, netraucē
transportlīdzekļu vai gājēju redzamību.
III. Nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plāksnes
11. Ēku numuru vai nosaukumu plāksnes (turpmāk – plāksne) tiek izgatavotas, ievērojot
šādus noteikumus:
11.1. ēkas numura plāksnes izmēri ir: 320x220 mm un 320x280 mm;
11.2. plāksnes fona krāsa ir zila, teksts uz plāksnes rakstīts baltiem burtiem;
11.3. adresei ēkas numura zīmē jāatbilst Valsts adrešu reģistra datiem;
11.4. uz ēkas numura plāksnes Saulkrastu pilsētā un Zvejniekciemā (atbilstoši
2.pielikuma 2.1.punkta paraugam) norāda:
11.4.1. ielas nosaukumu;
11.4.2. mājas numuru;
11.4.3. norādi par ēkas piederību:
11.4.3.1. vārdu "privātīpašums" vai ēkas īpašnieka iniciāļus un uzvārdu, vai arī
juridiskas personas nosaukumu;
11.4.3.2. vārdus "valsts īpašums", ja ēkas īpašniece ir valsts;
11.4.3.3. vārdus "pašvaldības īpašums", ja ēkas īpašniece ir pašvaldība;
11.4.3.4. vārdu "kopīpašums", ja ēka ir valsts un pašvaldības, valsts un
privātpersonas, pašvaldības un privātpersonas īpašumā.
11.5. uz ēkas numura plāksnes, ja ēka atrodas ciema teritorijā un ielai nav piešķirts
nosaukums, atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem (atbilstoši 2.pielikuma
2.2.punkta paraugam) norāda:
11.5.1. ciema nosaukumu;
11.5.2. būves numuru;
11.5.3. norādi par ēkas piederību - vārdu "privātīpašums" vai ēkas īpašnieka
iniciāļus un uzvārdu.
11.6. uz ēkas numura plāksnes, ja ēka atrodas ciema teritorijā un ielai ir piešķirts
nosaukums, atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem (atbilstoši 2.pielikuma
2.3.punkta paraugam) norāda:
11.6.1. ciema nosaukumu;
11.6.2. ielas nosaukumu;
11.6.3. būves numuru;
11.6.4. norādi par ēkas piederību - vārdu "privātīpašums" vai ēkas īpašnieka
iniciāļus un uzvārdu.
12. Nekustamā īpašuma un ēkas nosaukuma plāksnes (atbilstoši 3.pielikuma paraugam)
izmēri ir: 160x420 mm, 160x640 mm vai 160x840 mm atkarībā no nekustamā īpašuma
nosaukuma burtu zīmju skaita.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

12.1. plāksnes fona krāsa ir zila, teksts uz plāksnes rakstīts baltiem burtiem;
12.2. uz nekustamā īpašuma un mājas nosaukuma plāksnes tiek rakstīts nekustamā
īpašuma vai mājas nosaukums.
Plāksne novietojama pie ēkas fasādes vai žoga ielas pusē tā, lai uzraksts uz tās būtu labi
saskatāms. Uz ēkas fasādes plāksne izvietojama ne zemāk kā 2,5 m augstumā no zemes
un ne augstāk kā 3,0 m no zemes, uz žoga ne zemāk kā 1,4 m augstumā no zemes.
Vietās, kur ēkas fasāde vai žogs nav piemēroti (redzamību apgrūtina koki vai krūmi, ēka
vai žogs atrodas tālāk par 10 m no braucamās daļas u.tml. gadījumi) plāksnes
izvietošanai, plāksne piestiprināma šim nolūkam piemērotam statnim, kas izvietots
nekustamā īpašuma robežās pie nobrauktuves no ielas vai no ceļa.
Ja piekļūšanai zemes vienībai noteikts ceļa servitūts, tad mājas numura zīmi, nekustamā
īpašuma nosaukuma plāksni uzstāda tā, lai tā būtu redzama no ielas.
Aizliegts stiprināt plāksnes pie žoga kustīgajām daļām – vērtnēm.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma, ēkas numura vai nosaukuma plāksnes izvietošanu
atbilstoši noteikumiem, ir atbildīgs attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs.
Vietās, kur nav māju numerācijas, zemes vienības īpašniekam jānodrošina, lai uz ceļa pie
iebrauktuves būtu uzstādīts mājas nosaukums.

IV. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļu numuru plāksnes
19. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu kāpņu telpā esošo telpu grupu numura zīmes izvieto:
19.1. ēkas ārpusē virs ieejas kāpņu telpā – plāksni, uz kuras norādīti dzīvokļu numuri
attiecīgajā kāpņu telpā. Plāksnes izmēri ir: 100x300 mm;
19.2. uz katra dzīvokļa ārdurvīm – individuālais dzīvokļa numurs.
20. Kāpņu telpā esošo telpu grupu numura zīmes ēkas ārpusē fona krāsa ir zila, bet numuri
rakstīti ar baltiem arābu cipariem (atbilstoši 4.pielikuma paraugam).
21. Ja ēkai ir divas vai vairākas ieejas, dzīvokļu numuru plāksnes ārpusē tiek izvietotas pie
visām ieejām kāpņu telpās.
22. Par dzīvokļu numuru plāksnes izvietošanu ēkas ārpusē ir atbildīgs nama apsaimniekotājs.
23. Par individuālo dzīvokļa numura izvietošanu uz dzīvokļa ārdurvīm atbilstoši
noteikumiem, ir atbildīgs dzīvokļa īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
V. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu
24. Administratīvo protokolu par pārkāpumu sastādīt ir tiesīgi:
24.1. Saulkrastu novada Būvvaldes vadītājs vai būvinspektors;
24.2. Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki.
25. Par noteikumu prasībām neatbilstošas plāksnes izvietošanu un uzturēšanu nekustamā
īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek izteikts rakstisks brīdinājums un
noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai, atkārtota pārkāpuma gadījumā tiek piemērots
naudas sods – no 10,00 euro līdz 70,00 euro.
26. Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plāksnes un dzīvokļu
numuru plāksnes neesamību nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam
tiek izteikts rakstisks brīdinājums un noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai. Atkārtota
pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas sods – no 10,00 euro līdz 70,00 euro.
27. Ja nekustamā īpašuma nosaukums ir oficiāli pārdēvēts vai numurs mainīts, precizētās
plāksnes jānomaina divu mēnešu laikā. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā nekustamā
īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek izteikts brīdinājums. Atkārtota
pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas sods – 15,00 euro.

28. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pieņem Saulkrastu novada domes
Administratīvā komisija.
VII. Noslēguma jautājumi
29. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sešu mēnešu laikā no šo noteikumu
spēkā stāšanās dienas demontē noteikumiem neatbilstošas vai neatbilstoši izvietotas
nosaukuma vai numura plāksnes un izvieto noteikumiem atbilstošas plāksnes saskaņā ar
šo noteikumu prasībām.
30. Noteikumiem neatbilstošas daudzdzīvokļu dzīvojamo namu telpu grupu numuru plāksnes
ēkas ārpusē (virs ieejas kāpņu telpā) nama apsaimniekotājs nomaina uz noteikumiem
atbilstošām plāksnēm sešu mēnešu laikā.
31. Saulkrastu novada pašvaldība piecu gadu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas
veic noteikumiem neatbilstošu ielu un laukumu nosaukuma zīmju uz norāžu stabiem un
virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem nomaiņu.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

Saistošo noteikumu par ielu un nekustamo īpašumu
nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu,
dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā
1.pielikums

Saistošo noteikumu par ielu un nekustamo īpašumu
nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu,
dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā
2.pielikums
2.1. Ēkas numura plāksnes, Saulkrastu pilsētā un
Zvejniekciemā

2.2. Ēkas numura plāksnes, ja ēka atrodas ciema teritorijā un ielai nav piešķirts

nosaukums

2.3. Ēkas numura plāksnes, ja ēka atrodas ciema teritorijā un ielai ir piešķirts nosaukums

Saistošo noteikumu par ielu un nekustamo īpašumu
nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu,
dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā
3.pielikums

Saistošo noteikumu par ielu un nekustamo īpašumu
nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu,
dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā
4.pielikums

Saistošo noteikumu par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai
nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Noteikumi izstrādāti, lai veidotu un uzturētu
vienotu Saulkrastu novada vizuālo tēlu un
nodrošinātu nekustamā īpašuma atrašanās vietas
noteikšanu Saulkrastu novadā.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izvietotas
nekustamā īpašuma numuru vai nosaukumu
plāksnes un dzīvokļu numuru plāksnes.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 5.un 7.punktu.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
noformējamas un izvietojamas ielu nosaukumu un
nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai
nosaukumu plāksnes un dzīvokļu numuru plāksnes,
plākšņu paraugus, kā arī atbildību par šo noteikumu
neievērošanu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis

§10
Par 25.03.2015. saistošo noteikumu Nr.SN4/2015 “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu
uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā” precizēšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristes Sabīnas Podskočijas
iesniegumu par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.SN4/2015 “Grozījumi
Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo
īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā”” precizēšanu, kas izskatīti 2015.gada
10.jūnija Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.6§4), ņemot vērā
1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 4.maija atzinumu
Nr.18-6/3619;
2) 2015.gada 26.maija Saulkrastu novada būvvaldes atzinumu „Par grozījumiem
Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par
nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā”, secināts, ka Saulkrastu
novada teritorijā ir īpašumi, kur ēku fasādes un būves ir bojātas ar uzrakstiem,
zīmējumiem (grafiti), kas degradē vidi un bojā ainavu. Šo īpašumu konstrukcijas un
tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, un šos īpašumus nav iespējams nedz konservēt,
nedz nojaukt atbilstoši 2014.gada 1.oktobra MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie
būvnoteikumi”. MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” nenosaka precīzi,
kādas darbības būtu veicamas būves sakārtošanai un kas būtu saprotams ar 158.punktā
norādīto būves sakārtošanu. Būvvaldes atzinumā norādīts, ka 2010.gada 28.septembra
MK noteikumi Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi” konkrētos
gadījumus nereglamentē, kā arī tas nav noteikts citos normatīvajos aktos par namu un
būvju uzturēšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta
ceturto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.marta saistošos noteikumus Nr. SN
4/2015 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta saistošajos
noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā””
(pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā
noteiktajā kārtībā.

2015.gada 25.marta

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Nr. SN 4/2015

Izdoti
Saulkrastu novada domes
26.06.2015.domes sēdē
(prot. Nr.8/2015 §10)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14
„Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu

Izdarīt grozījumu Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta saistošajos
noteikumos Nr.14 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā” (turpmāk
- Noteikumi), papildinot Noteikumus ar 5.8.1 punktu šādā redakcijā:
“5.8.1 nekustamā īpašuma fasāžu (tai skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu), žogu,
vārtu, vārtiņu krāsošanu, tai skaitā, ja minētie elementi ir bojāti ar uzrakstiem vai
zīmējumiem.”.

Domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis

Saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta
saistošajos noteikumos “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada
teritorijā”” PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta
saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu
uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā” paredz grozījumu, kas
uzliek pienākumu nekustamā īpašuma īpašniekam vai
valdītājam rūpēties par īpašumā vai valdījumā esošu ēku un tās
elementiem, lai novērstu ainaviskās vides bojāšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar jaunu 5.8.1 apakšpunktu,
kas nosaka nekustamā īpašuma īpašnieka/valdītāja pienākumu
savlaicīgi veikt namīpašuma krāsošanu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Projektam netiek prognozēta ietekme uz pašvaldības budžetu.

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

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē.

Domes priekšsēdētājs

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

E.Grāvītis

§11
Par 29.04.2015. saistošo noteikumu Nr.SN6/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības
pludmales un peldvietu lietošanu” precizēšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristes Sabīnas Podskočijas
iesniegumu par 2015.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.SN6/2015 “Par Saulkrastu novada
pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu”, turpmāk – noteikumi, precizēšanu, kas
izskatīti 2015.gada 10.jūnija Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols
Nr.6§6), un ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada
19.maija atzinumu Nr.18-6/4095, secināts:
1) Ievērojot normatīvo aktu prasības, kas nosaka nedublēt un nepaplašināt terminus, kas
skaidroti augstāk stāvošos normatīvajos aktos, noteikumu 3.3.apakšpunkts, kas skaidro
terminu “Peldvieta”, ir svītrojams no noteikumu 3.punkta redakcijas, tekstuāli
iestrādājot kā noteikumu 7.punktu;
2) Saulkrastu novada pašvaldībā ir aktuāls jautājums par pludmales piegružošanu, tai
skaitā izsmēķu atrašanos pludmales smiltīs. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 2.punktu, dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par
publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu, vai novada īpaši aizsargājamo dabas un
kultūras objektu aizsardzību un uzturēšanu, savukārt atbilstoši likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktam pašvaldības autonomā funkcija ir
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Ievērojot
likuma “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”
2.pantā noteikto principu - cilvēka tiesības uz tīru un labvēlīgu vidi, noteikumu
apakšpunkts par smēķēšanas aizliegumu pludmalē ir atstājams negrozīts;
3) Pašvaldības teritorijā esošā pludmale, peldvietas un kāpu zona tiek mehāniski bojāta,
smilšu ieguves rezultātā veidojas bedres un nelīdzenumi. Noteikumu apakšpunkts par
rakšanas darbiem ar mērķi iegūt smiltis, domes ieskatā, atbilst likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 2.punktā pašvaldībai dotajam pilnvarojumam un
līdz ar to ir atstājams negrozīts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta
ceturto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.6/2015 Nr.SN6/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu
lietošanu” (pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā
noteiktajā kārtībā.

2015.gada 29.aprīlī

Nr. SN 6/2015

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos

Izdoti
Saulkrastu novada domes
2015.gada 26.jūnija sēdē
(prot. Nr.8/2015 §11)
PAR SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS
PLUDMALES UN PELDVIETU LIETOŠANU
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi „Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu
lietošanu” (turpmāk – noteikumi) nosaka Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un
peldvietu izmantošanas prasības, kas jāievēro un jāņem vērā uzturoties pludmalē un
peldvietās, kā arī nosaka peldvietu robežas un zonējumu.
2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt pludmales un peldvietu aizsardzību un uzturēšanu,
nosakot to izmantošanas kārtību.
3. Noteikumos lietotie termini:
3.1. pludmale – jūras krasta daļa starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā
sauszemes veģetācija;
3.2. peldvietas aktīvās atpūtas zona – paredzētā fiziskām aktivitātēm un pludmalei
piemērotām spēlēm, tajā atrodas bērnu rotaļu laukumi un īpaši aprīkotas sporta
zonas. Aktīvā atpūtas zonā pēc attiecīgas pašvaldības atļaujas saņemšanas
pieļaujama publisku pasākumu organizēšana un tirdzniecība;
3.3. peldvietas mierīgās atpūtas zona – paredzētā apmeklētājiem, kuri vēlas sauļoties un
atpūsties;
3.4. kāpu zona – pludmalei pieguļoša teritorijas daļa, ko veido smilts pauguri, ieplakas
un veģetācija;
3.5. informatīvā norāde “Peldēties aizliegts” – peldēšanās apdraud cilvēka dzīvību,
atbildīgajām institūcijām nav iespējams veikt glābšanas darbus uz ūdens un
peldvietā “Centrs” pie glābēju torņa uzvilkts “sarkans” karogs. Norādi izvieto
peldvietā “Centrs” uz informatīvā stenda pie nobrauktuves pludmalē, peldvietā
“Rūķīši” uz informatīvā stenda iepretī autostāvvietai pie gājēju noejas uz peldvietu.

4.

II. Sabiedriskās kārtības noteikumi pludmalē, peldvietās un kāpu zonā
Pludmalēs, peldvietās un kāpu zonā aizliegts:
4.1. pārvietoties Baltās kāpas teritorijā uz pludmali caur kāpu joslu, izņemot pa
speciāli ierīkotām koka laipām (skatīt pielikumu);
4.2. Baltās kāpas teritorijā aizliegts veikt jebkāda veida rakšanu, kāpas pamatnes
brucināšanu un alu veidošanu;
4.3. bērniem vecumā līdz 12 gadiem peldēties bez vecāku vai citu pieaugušo
uzraudzības;
4.4. peldēties apreibinošo vielu ietekmē;
4.5. smēķēt pludmalē, smēķēšana pludmalē atļauta speciāli ierādītās vietās, kuras
apzīmētas ar informatīvu norādi “Atļauts smēķēt”;
4.6. veikt rakšanas darbus ar mērķi iegūt smiltis;

4.7. izrakt kāpu aizsargstādījumus, lauzt koku un krūmu zarus, bojāt mizu, plūkt lapas,
ziedus un augļus;
4.8. ķert vai iznīcināt savvaļas dzīvniekus, postīt putnu ligzdas;
4.9. ierīkot naktsmītnes, celt teltis, kurināt ugunskurus, izņemot gadījumus, kad
saņemta pašvaldības atļauja publisku pasākumu rīkošanai, saskaņā ar Publisku
izklaides un svētku pasākumu drošības likuma prasībām;
4.10. vest zirgus un ponijus izjādēs, izņemot gadījumus, kad saņemta pašvaldības
atļauja publisku pasākumu rīkošanai, saskaņā ar Publisku izklaides un svētku
pasākumu drošības likuma prasībām;
4.11. bez pašvaldības izsniegtas atļaujas patvaļīgi veikt pludmales labiekārtošanas
darbus;
4.12. izmantot jebkāda veida stikla taras izstrādājumus.
5. Peldvietās papildus 4.punktā noteiktajam aizliegts:
5.1. izvest pastaigā un peldināt suņus un citus mājdzīvniekus;
5.2. sērfot, kaitot;
5.3. peldēt tālāk par peldvietas norobežojošām bojām;
5.4. peldēties laikā, kad uz informācijas stendiem izvietota informatīva norāde
“Peldēties aizliegts” un glābēju tornī pacelta peldēšanas aizlieguma zīme –
sarkanais karogs.
6.
Peldvietas mierīgās atpūtas zonā papildus 5.punktā noteiktajam aizliegts:
6.1. organizēt sporta pasākumus;
6.2. organizēt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.
7.
Peldvieta ir Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, peldēšanai
un atpūtai paredzēta, norobežota (iezīmēta) un labiekārtota vieta, kurā peldēšanās
ir droša un nav aizliegta un kuru iedzīvotāji izmanto peldsezonas laikā:
7.1. peldvieta “Centrs” – teritorija no gājēju tilta pār Pēterupi (iepretim Zvaigžņu ielai)
līdz ceļam pie jūras (iepretim Bīriņu ielai), tās garums ziemeļu – dienvidu virzienā
ir 800 metri, peldvietā atpūtnieki ievēro aktīvās un mierīgās atpūtas zonējumus;
7.2. peldvieta “Rūķīši” – teritorija no autostāvvietas iepretī Ainažu un Akācijas ielas
krustojumam ziemeļu virzienā līdz pazemes pārejai zem Ainažu ielas, tās garums
ziemeļu – dienvidu virzienā ir 600 metri;
8.
Peldvietā “Centrs” no pulksten 9.00 līdz 21.00 drošību uz ūdens un krastā
peldsezonas laikā uzrauga Saulkrastu novada pašvaldības policija.
III. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes
kontrole
9.

Par noteikumu pārkāpumiem var izteikt brīdinājumu vai uzlikt šādu administratīvo
sodu:
9.1. fiziskām personām – līdz 350 euro;
9.2. juridiskām personām – līdz 1400 euro.
10. Administratīvā pārkāpuma protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt
Saulkrastu pašvaldības policijas amatpersonas.

Domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis

29.04.2015. Saistošo noteikumu Nr. SN 6/2015
“Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Norādāmā informācija
Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 2.punkts
noteic, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav
paredzēts likumos par publiskā lietošanā esošo mežu un
ūdeņu, kā arī par republikas pilsētas vai novada īpaši
aizsargājamo dabas un kultūras objektu aizsardzību un
uzturēšanu. Noteikumi nepieciešami, lai noteiktu peldvietu un
pludmales lietošanas kārtību.
Noteikumi nosaka pludmales zonējumu – peldvietu robežas,
peldvietu aktīvās un mierīgās atpūtas zonas. Noteikumi nosaka
arī sabiedriskās kārtības noteikumus pludmalē un peldvietās,
atbildību par noteikumu neievērošanu.
Projektam netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības
budžetu.

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

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē.

Domes priekšsēdētājs

konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Ervīns Grāvītis

§12
Par 29.04.2015. saistošo noteikumu Nr.SN5/2015 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu
novadā” precizēšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristes Sabīnas Podskočijas
iesniegumu par 2015.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.SN5/2015 “Par sabiedrisko
kārtību Saulkrastu novadā”, turpmāk – noteikumi, precizēšanu, kas izskatīti 2015.gada
10.jūnija Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.6§5), un ņemot
vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 19.maija atzinumu
Nr.18-6/4092, secināts:
1) Noteikumu apakšpunkta norma, kas paredz aizliegumu laika periodā no 15.maija
līdz 15.septembrim dedzināt nobiras, lapas un zāli, Saulkrastu novada domes
ieskatā, atbilst normatīvo aktu prasībām un nedublē Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktās tiesību normas par kūlas dedzināšanu. Noteikumos
minētā zāle nav domāta kūla, par kuras dedzināšanu paredzēta atbildība Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā, bet svaigi nopļautā zāle kārtējā gada ietvaros,
tādejādi noteikumu apakšpunkts ir precizējams, konkretizējot vārdu “zāle”;
2) Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17.panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība
ir tiesīga ierobežot pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas laiku un vietu. Minētā
panta redakcija nenosaka obligātu pienākumu noteikt arī vietas, kurās būtu aizliegts
izmantot pirotehniskos izstrādājumus, tādēļ noteikumu apakšpunkta “izmantot
pirotehniskos izstrādājumus laikā no plkst. 23:00 līdz plkst. 7:00, ja tas nav
saskaņots ar Saulkrastu novada domi, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās”,
redakcija ir atstājama negrozīta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta
ceturto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.SN5/2015 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” (pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā
noteiktajā kārtībā.

2015.gada 29.aprīlī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos

Nr. SN 5/2015
Izdoti
Saulkrastu novada domes
2015.gada 26.jūnija sēdē
(prot. Nr.8/2015 §12 )

PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU SAULKRASTU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 4.punktu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
17.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” (turpmāk – noteikumi)
mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Saulkrastu novadā.
II. Lietotie termini
2. Sabiedriska vieta – jebkura par maksu vai bez maksas publiski pieejama vieta
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas kalpo kopējo vajadzību
un interešu nodrošināšanai.
3. Zaļā zona – Saulkrastu novada teritorijā sabiedriskajās vietās esošie apstādījumi, zālieni
un citas platības uz valsts vai pašvaldības zemes, gar publiskās infrastruktūras
elementiem, izbūvētiem ceļiem, ielām un ietvēm, kā arī uz publiskā lietojumā esošas
privātas zemes, kas nav norobežota vai kā citādi apzīmēta.
4. Apstādījumi – ar kokiem, dekoratīviem krūmiem un ziediem apstādīti laukumi un joslas
gar ietvēm, ceļiem, ielām vai citiem objektiem.
III. Aizliegumi un ierobežojumi Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā
5. Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
5.1.pacelties un nolaisties ar deltaplāniem, gaisa baloniem un citām lidošanai
paredzētām konstrukcijām, kā arī vadīt lidošanai paredzētas konstrukcijas no
attāluma, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Saulkrastu novada domi;
5.2.veikt zemes rakšanas un citus darbus bez attiecīga pašvaldības atbildīgo iestāžu vai
amatpersonu saskaņojuma;
5.3.laika periodā no 15.maija līdz 15.septembrim dedzināt nobiras, lapas un nopļauto
zāli;
5.4.dedzināt atkritumus;
5.5.izmantot pirotehniskos izstrādājumus laikā no plkst. 23:00 līdz plkst. 7:00, ja tas
nav saskaņots ar Saulkrastu novada domi, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās;
5.6.spēlēties uz ceļa braucamās daļas, ietves.
6. Sabiedriskās vietās aizliegts:
6.1. uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpnēs, izņemot gadījumus,
kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpni;
6.2. nodarboties ar zīlēšanu vai buršanu;
6.3. vest dzīvniekus pastaigā rotaļu un sporta laukumos;
6.4. kurināt ugunskurus, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Saulkrastu novada
domi;
6.5. uzstādīt telti, ierīkot pagaidu apmešanās vietu vai patvaļīgi kurināt uguni, izņemot
vietās, kur tas ir atļauts;
6.6. sēdēt, gulēt vai stāvēt uz tirdzniecībai paredzētajiem galdiem un letēm, sēdēt uz
soliņu atzveltnēm;

6.7. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem zaļajā
zonā vai tos novietot zaļajā zonā.
IV. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes
kontrole
7. Par noteikumu neievērošanu pārkāpējam piemērojams administratīvais sods –
brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas sods, kādu uzliek par noteikumu
pārkāpšanu, fiziskai personai ir līdz 350 euro, juridiskai personai - līdz 1400 euro.
8. Administratīvā pārkāpuma protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt
Saulkrastu novada pašvaldības policijas amatpersonas.
V. Noslēguma jautājumi
9. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2010.gada
24.novembra saistošie noteikumi Nr.21 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”.

Domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis

29.04.2015. Saistošo noteikumu Nr. SN 5/2015
“Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punkts
noteic, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par
sabiedrisko kārtību, paredzot administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos un Ministru kabineta
noteikumos.
Saulkrastu novada domes 2010.gada 24.novembra saistošie
noteikumi Nr.21 “Par sabiedrisko kārtību” ir kļuvuši
neatbilstoši pašreizējai situācijai. Pašreizējos noteikumos nav
ietverts pilnīgs pārkāpumu uzskaitījums, ar kuriem tiek
apdraudēta sabiedriskā kārtība, aizskartas fizisko un juridisko
personu likumiskās intereses un par kuriem pašvaldība ir
tiesīga noteikt administratīvo atbildību.
Turklāt 2015.gada 29.aprīlī vienlaicīgi ar šiem noteikumiem
Saulkrastu novada dome izdod saistošos noteikumus "Par
Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu
izmantošanu", kas nosaka sabiedriskās kārtības prasības
pludmalē un peldvietās, līdz ar to būtu jāizdara Saulkrastu
novada domes 2010.gada 24.novembra saistošajos noteikumos
Nr.21 “Par sabiedrisko kārtību” vairāk kā 50% grozījumus.
Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām saistošo noteikumu
grozījumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniedz
pusi no spēkā esošo saistošo noteikumu normu apjoma. Šādā
gadījumā sagatavo jaunus saistošos noteikumus.
Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu
novadā” nosaka sabiedrisko kārtību Saulkrastu novada
administratīvajā teritorijā, nodrošinot kārtību, drošību un
sakoptu vidi.
Projektam netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības
budžetu.
Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

E.Grāvītis

§13
Par ēkas daļas Rīgas ielā 43A nojaukšanas termiņa pagarināšanu
Saulkrastu novada dome saņēmusi (dzēsts) 21.05.2015. iesniegumu, kurā, sakarā
ar viņa veselības stāvokli un finanšu līdzekļu nepietiekamību, lūgts pagarināt patvaļīgi
uzbūvētās ēkas daļas Rīgas ielā 43A nojaukšanas termiņu, kas ar Saulkrastu novada domes
26.11.2014. lēmumu “Par ēkas daļas Rīgas ielā 43A nojaukšanu”, domes sēdes protokola
izraksts Nr.16§41, noteikts 2015.gada 1.jūnijs. Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 10.06.2015. sēdē (protokols Nr.6).
Komiteja atbalstīja ēkas daļas nojaukšanas termiņa pagarināšanu līdz 01.09.2015.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt patvaļīgi uzbūvētās ēkas daļas Rīgas ielā 43A, Saulkrastos, Saulkrastu
novadā, ēkas kadastra apzīmējums 8013 003 0564 001, nojaukšanas termiņu līdz
2015.gada 1.septembrim.

§14
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012. gada 29.
februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas
noteikumi Saulkrastu novadā”” precizēšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas
Spitanes iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā”” projektu, kas izstrādāts, pamatojoties
uz Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.marta lēmumu “Par reorganizāciju”, un likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī precizēts atbilstoši Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 1.jūnija vēstulē Nr.18-6/4454
minētiem iebildumiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā”” (pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

2015.gada 29.aprīlī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Nr. SN 9/2015

Izdoti
Saulkrastu novada domes
2015.gada 26.jūnija sēdē
(prot. Nr.8/2015 §14)
Grozījumi Saulkrastu novada domes
2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu,
2012.gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumu
Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266
„Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņu apmācībai”2.¹ punktu
Izdarīt Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā” (turpmāk - Noteikumi)
šādus grozījumus:
1. Aizstāt saistošo noteikumu norādē uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu
normatīvā akta nosaukumu un tā vienību “Ministru kabineta 2010.gada
28.decembra noteikumiem Nr.1192 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība””
ar normatīvā akta nosaukumu un tā vienību “2012.gada 2.oktobra Ministru kabineta
noteikumu Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu”.
2. Aizstāt Noteikumu 4.punkta otrajā teikumā vārdus “novada dome” ar vārdiem
„pašvaldības policija”.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

Saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
Grozījumi veikti, ņemot vērā iestādes “Saulkrastu
pamatojums
novada dome” struktūrvienību reorganizāciju.
Grozījumi veikti precizējot norādi uz noteikumu
izdošanas tiesisko pamatu. Norāde precizēta atbilstoši
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2015.gada 1.jūnija vēstulē Nr.18-6/4454 minētiem
iebildumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar 2015.gada 1.jūliju Saulkrastu novada pašvaldībā
mājas (istabas) dzīvniekus reģistrēs Saulkrastu
pašvaldības policija.
3. Informācija par plānoto
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
projekta ietekmi uz pašvaldības finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
budžetu
4. Informācija par plānoto
Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko
projekta ietekmi uz sociāli
stāvokli.
ekonomisko stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Nav attiecināms.
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

§15
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015. gada 25.maijā saņemts (dzēsts), iesniegums ar
lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai (dzēsts), nav
nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15
„Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību,
kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē
pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas nosaka, ka Saulkrastu novada
dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu un 2.punktu, ka
pašvaldības kompensētu privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada
vecuma, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
2015.gada 10.jūnija atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.6 §1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1. jūniju aprēķināt pašvaldības kompensāciju
(dzēsts), 107,00 (viens simts septiņi euro, 00 centi) euro mēnesī par to, ka viņas
meita (dzēsts) apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs
40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar (dzēsts) par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja (dzēsts) norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums
zaudē spēku.

§16
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015. gada 29. maijā saņemts (dzēsts), iesniegums ar
lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai (dzēsts) nav
nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15
„Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību,
kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē
pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas nosaka, ka Saulkrastu novada
dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu un 2.punktu, ka
pašvaldības kompensētu privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada
vecuma, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
2015.gada 10.jūnija atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.6 §2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:

1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 3. jūniju aprēķināt pašvaldības kompensāciju
(dzēsts) 107,00 (viens simts septiņi euro, 00 centi) euro mēnesī par to, ka viņas
meita (dzēsts) apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs
40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar (dzēsts) par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja (dzēsts) norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums
zaudē spēku.

§17
Par grozījumu Saulkrastu novada domes
2006.gada 30.augusta nolikumā “Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas
nolikums” apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas
Spitanes iesniegto nolikuma grozījumu projektu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2006.gada 30.augusta nolikumā “Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas nolikums””
un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 10.06.2015. atzinumu (protokols Nr.6, §3) un
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2006.gada
30.augusta nolikumā “Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas nolikums””
(pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā.

Saulkrastos
2015. gada 26.jūnijā
APSTIPRINĀTS
Saulkrastu novada domes
26.06.2015. sēdē
(protokols Nr.8/2015 §17)
Grozījumi Saulkrastu novada domes
2006.gada 30.augusta nolikumā “Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas
nolikums”
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu
Izdarīt Saulkrastu novada 2006.gada 30.augusta nolikumā “Saulkrastu novada
domes Atļauju komisijas nolikums” (turpmāk - Nolikums) šādus grozījumus (turpmāk Grozījumi):
1. Izteikt Nolikuma 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Komisija pieņem lēmumus par:
6.1. atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecībai 5 (piecu) darba dienu laikā no iesnieguma
saņemšanas dienas;
6.2. atļaujas izsniegšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs 15
(piecpadsmit) dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas;
6.3. atļaujas izsniegšanu pasākumu rīkošanai publiskās vietās 10 (desmit) dienu laikā
no iesnieguma saņemšanas dienas;
6.4. atļaujas izsniegšanu Saulkrastu pašvaldības simbolikas izmantošanai 1 (viena)
mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas;
6.5. transportlīdzekļu satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu uz pašvaldības ceļiem 10
(desmit) dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
dienas;
6.6. atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, tās termiņa pagarināšanu 1
(viena) mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas;
6.7. atļaujas vai izziņas izsniegšanu citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos 1
(viena) mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas;
6.8. atteikumu izsniegt Nolikumā vai citos normatīvajos aktos paredzētās atļaujas vai
izziņas, termiņā, kas noteikts attiecīgās atļaujas izsniegšanai;
6.9. izsniegto atļauju vai izziņu anulēšanu”.
2. Aizstāt Nolikuma 19.punktā vārdus “Domes lietvede” ar vārdiem “Atļauju komisijas
sekretāre”.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

§18
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 31.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.7
“Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām
nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” izdošanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas
Spitanes iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi 2010.gada
31.marta saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā”” projektu un,
pamatojoties uz Finanšu komitejas 10.06.2015. atzinumu (protokols Nr.6§4) un likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1.
Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi 2010.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā””
(pielikumā).
2.
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.

2015.gada 26.jūnija

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Nr. SN 15/2015
(prot.Nr.8/2015§18)
Izdoti
Saulkrastu novada domes
26.06.2015.domes sēdē
(prot. Nr.8/2015 §18)

Grozījumi 2010.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām
Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3.punktu
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5. panta trešo daļu
Izdarīt Saulkrastu novada domes 2010.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr. 7
“Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu
maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt Noteikumus ar 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.7. juridiskām un fiziskām personām, kuras par saviem līdzekļiem veikušas
ieguldījumu publiskās infrastruktūras attīstībā, proti, veica maģistrālu ūdensvadu un
kanalizācijas tīklu (neieskaitot māju pievadus) izbūvi, ielu un ielu apgaismojuma izbūvi
(turpmāk – inženierkomunikācijas) – 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma
nodokļa summas.”.
2. Papildināt Noteikumus ar 4.¹ punktu šādā redakcijā:
“4.¹ Nodokļa atvieglojumus 2.7.apakšpunktā minētie nodokļa maksātāji var saņemt, ja
pirms ieguldījuma publiskā infrastruktūrā veikšanas ir noslēgts līgums ar Saulkrastu
novada domi par 2.7.apakšpunktā minētu inženierkomunikāciju izbūvi, nodošanu
lietošanā un /vai Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā.”.
3. Papildināt Noteikumus ar 6.¹ punktu šādā redakcijā:
“6.¹ Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu nepiemēro Noteikumu 2.7.apakšpunktā
minētajām nodokļu maksātāju kategorijām, ja:
6.¹1. nodokļu maksātājam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējo (-iem)
taksācijas periodu (-iem);
6.¹2. fiziskai vai juridiskai personai ir nomas maksas parāds par nomāto Saulkrastu
novada pašvaldības īpašumu;
6.¹3. ir veikta inženierkomunikāciju izbūve bez 4.¹punktā norādītā līguma noslēgšanas
ar Saulkrastu novada domi;
6.¹4. atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzīves vieta vai juridiskas personas juridiskā
adrese nav Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.”.
4. Papildināt 8.punktu ar 8.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.5. Noteikumu 2.7. apakšpunktā minētajām personām:
8.5.1. dokumentu par īpašuma piederību, ja īpašums nav reģistrēts Zemesgrāmatā;
8.5.2. dokumentus, kas apliecina veiktos darbus un ieguldījuma apmēru.”.
5. Papildināt Noteikumus ar 8.¹ un 8.² punktu šādā redakcijā:
“8.¹ Saulkrastu novada dome ir tiesīga pieprasīt no atvieglojumu pieprasītāja papildus
informāciju, kas nepieciešama, lai pieņemtu lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu.
8.² Ja piemērotais nodokļu atvieglojuma apmērs attiecīgajā taksācijas gadā ir mazāks
nekā personas ieguldījums publiskā infrastruktūrā, tad aprēķināto nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu var piemērot uz laiku līdz desmit taksācijas gadiem, nepārsniedzot
50 % (piecdesmit procentus) no kopējā ieguldījuma publiskā infrastruktūrā.”.
6. Papildināt Noteikumus ar 9.¹punktu šādā redakcijā:

“9.¹ Atteikumu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā”.
7. Papildināt Noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:
“12. Noteikumu 2.7. apakšpunktā minētajām juridiskajām personām, kas veic
saimniecisko darbību, atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra
Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.
panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.
gada 24. decembris, Nr. L 352).”.

Domes priekšsēdētājs

E. Grāvītis

Saistošo noteikumu “Grozījumi 2010.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7
“Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu
maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
Grozījumi veikti, lai fiziskām un juridiskām personām
pamatojums
sniegtu iespēju par saviem līdzekļiem izbūvēt
inženierkomukācijas, tādā veidā veicot ieguldījumu
publiskās infrastruktūras attīstībā un dzīves kvalitātes
uzlabošanā.
2. Īss projekta satura izklāsts
1. Grozījumi paredz piemērot nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu 90 % apmērā uz laiku līdz desmit gadiem,
gadījumā, ja fiziska vai juridiska persona par saviem
līdzekļiem veikusi uzlabojumus publiskās infrastruktūras
attīstībā, pirms tam noslēdzot līgumu ar Saulkrastu novada
domi.
2. Grozījumi paredz atbalsta piešķiršanu juridiskām
personām, ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decembra
Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas
Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de
minimis atbalstam.
3. Informācija par plānoto
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
projekta ietekmi uz pašvaldības finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
budžetu
4. Informācija par plānoto
Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko
projekta ietekmi uz sociāli
stāvokli.
ekonomisko stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Nav attiecināms.
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis

§19
Par izlīguma noslēgšanu
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā tiek skatīta administratīvā lieta
Nr.A4204255114, ierosināta pēc (dzēsts) prasības par Saulkrastu novada domes 2014.gada
26.novembra lēmuma Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu vidi
degradējošai ēkai Rīgas ielā 16” atcelšanu.
Saulkrastu novada domē saņemts (dzēsts) 2015.gada 23.marta iesniegums (turpmākiesniegums), kurā izteikts priekšlikums noslēgt izlīgumu administratīvajā lietā
Nr.A420425114.
Saulkrastu novada domes 2015.gada 15.aprīļa Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas sēdē tika izskatīts (dzēsts) iesniegums, uzklausīta Saulkrastu novada būvvaldes
vadītāja-arhitektes Līga Pilsētniece, kura informēja, ka (dzēsts) ir pagarinājis Saulkrastu
būvvaldes 2011.gada 27.janvārī izsniegto Būvatļauju Nr.5/11, kā arī sakārtojis žogu,
tādejādi novēršot nepiederošu personu iekļūšanu teritorijā, tika nolemts sagatavot izlīguma
projektu, ar kuru iepazīstināt (dzēsts).
Uz šodienu (dzēsts) ir novērsis Saulkrastu būvvaldes 2014.gada 20.novembra
„Atzinumā Nr.106 par būves pārbaudi” konstatēto pārkāpumu un veicis nekustamā īpašuma
Saulkrastos, Saulkrastu novadā konservācijas darbus, kā arī apņemas turpināt būvdarbus,
darbu gaitā īpašu vērību pievēršot ēkas fasādes daļai, uzklausot un respektējot Saulkrastu
būvvaldes viedokli un rekomendācijas.
2015.gada 10.jūnijā Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē tika izskatīts
izlīguma projekts ar (dzēsts), komitejas locekļi atbalstīja noslēgt izlīgumu.
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 10.jūnija
sēdes atzinumu (protokols Nr.6§5), likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt Saulkrastu novada domes 2014.gada 26.novembra lēmumu „Par nekustamā
īpašuma nodokļa palielināšanu vidi degradējošai ēkai Rīgas ielā 16” (protokols Nr.16,
§22) .
2. Noslēgt ar (dzēsts) izlīgumu par tiesvedības izbeigšanu administratīvā lietā
Nr.A420425114.
3. Lūgt Administratīvo rajona tiesu izbeigt tiesvedību administratīvā lietā
Nr.A420425114.

§20
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Tiesu administrāciju
Izskatot Saulkrastu novada domes Informācijas sistēmu administratora Edmunda
Garanča 2015.gada 8.jūnija iesniegumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas
Republikas Tieslietu ministrijas Tiesu administrāciju par piekļuves tiesībām valsts vienotās
datorizētās zemesgrāmatas izplatīšanas sistēmai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
2015.gada 10.jūnija Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.6§7), pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
55.panta otro daļu un 61.panta pirmo daļu un Zemesgrāmatu likuma 135.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sadarbības līgumu ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Tiesu
administrāciju par piekļuves tiesībām valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas
izplatīšanas sistēmai (līguma projekts pielikumā).
2. Noslēgt ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Tiesu administrāciju sadarbības
līgumu.

PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes
26.06.2015.lēmumam Nr.8/2015§20

Rīgā,

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr._____________
par elektroniskās informācijas sistēmas datu izmantošanu
2015.gada_________

Tiesu administrācija, kuras vārdā saskaņā ar Tiesu administrācijas direktora
2013. gada 14. decembra rīkojumu Nr.1-2/383 rīkojas Tiesu un zemesgrāmatu
departamenta direktore Andreta Skrastiņa (turpmāk – Administrācija), no vienas puses, un
Saulkrastu novada dome (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas
________________________, no otras puses, turpmāk abi kopā saukti par Pusēm, katra
atsevišķi - Puse, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 55. panta otro daļu un 61.
panta pirmo daļu un Zemesgrāmatu likuma 135.pantu, noslēdz šādu sadarbības līgumu
(turpmāk - Līgums):
4.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

4.1. Līgums nosaka sadarbības kārtību, kādā:
4.1.1. Administrācija nodrošina Pašvaldībai pieeju valsts vienotās datorizētās
zemesgrāmatas (turpmāk - VVDZ IS) informācijai par Saulkrastu novadā
ierakstītajiem nekustamajiem īpašumiem, nekustamo īpašumu meklēšanu pēc personu
identificējošiem datiem Latvijas Republikā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada
23. decembra noteikumos Nr.801 „Noteikumi par informācijas sniegšanu valsts
iestādēm un amatpersonām no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas” (turpmāk noteikumi) noteiktajiem subjektiem un monitoringa pakalpojumu par personām,
kurām sniedz sociālo palīdzību un palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
4.1.2. Pašvaldība atbildīgajiem Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnešiem un
darbiniekiem nodrošina iespēju pirms nekustamā īpašuma īpašnieka maiņas
reģistrācijas zemesgrāmatā iegūt aktuālo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa
un ar to saistīto maksājumu parādu, kā arī par nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās un tiesību izbeigšanās.
4.1.3. Elektroniski parakstīto nostiprinājuma lūgumu iesniegšanai rajona (pilsētas) tiesas
zemesgrāmatu nodaļās, Tiesu administrācija pēc Zemesgrāmatu likuma 56.1 pantā
minēto personu pieprasījuma, kurām ir noslēgta vienošanās, aktuālo informāciju par
nekustamā īpašuma nodokļa un ar to saistīto maksājumu parādu, kā arī par nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu pēc īpašuma tiesību valdījuma tiesību rašanās un tiesību
izbeigšanās var nodot šai personai tiešsaistes datu pārraides režīmā.
4.1.4. Administrācija nodrošina elektronisko nostiprinājumu lūgumu iesniegšanu rajona
(pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļās, tiešsaistē.
5.
PUŠU SAISTĪBAS
5.1.
Administrācija:
5.1.1. 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pašvaldības pieprasījuma sagatavo un elektroniski
sniedz Pašvaldībai VVDZ IS datus par Saulkrastu novadā reģistrētajiem
nekustamajiem īpašumiem Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju datu bāzes
papildināšanai;
5.1.2. elektroniski (.xml formātā) paziņo Pašvaldībai par katru nekustamā īpašuma pārejas
gadījumu saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 135. pantu un par katru Zemesgrāmatu
likuma 62. pantā paredzēto gadījumu Saulkrastu novadā, izmantojot tīmekļa pakalpi
(web service);
5.1.3. sniedz Pašvaldībai 1.1.1. apakšpunktā minēto informāciju no VVDZ IS, izmantojot
tīmekļa pakalpi (web service) vai publiski pieejamo tīmekļa vietni
www.zemesgramata.lv;
5.1.4. nodrošina Pašvaldībai nekustamo īpašumu monitoringa pakalpojumu par personām,

kurām sniedz sociālo palīdzību un palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā,
izmantojot tīmekļa pakalpi (web service).
5.1.5. nodrošina VVDZ IS informācijas meklēšanu pēc nodalījuma numura, īpašuma
kadastra numura, īpašuma nosaukuma, īpašuma adreses un noteikumos minētajiem
subjektiem pēc personu identificējošiem datiem;
5.1.6. divas darba dienas iepriekš elektroniski informē Pašvaldības atbildīgo personu par
prognozētajiem pārtraukumiem VVDZ IS darbā, ja tādi ir paredzēti;
5.1.7. trīs darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas rakstiski informē Pašvaldību
par atbildīgo personu no Administrācijas puses, kura nodrošinās un kontrolēs Līguma
saistību izpildi, norādot atbildīgās personas tālruni un elektroniskā pasta adresi;
5.1.8. pēc Pašvaldības atbildīgās personas rakstiska pieprasījuma trīs darba dienu laikā
piešķir vai anulē lietotāja identifikācijas rekvizītus. Administrācija garantē, ka
lietotājam piešķirtie rekvizīti ir unikāli;
5.1.9. konstatējot problēmas Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju datu bāzes darbībā,
nekavējoties par to ziņo Pašvaldības atbildīgai personai;
5.1.10. nodrošina, lai VVDZ IS automātiski fiksē datus par lietotāja pieprasījuma laiku,
informācijas pakalpojuma veidu un saņemto vienību skaitu, saņemot informāciju no
publiski pieejamās tīmekļa vietnes www.zemesgramata.lv
5.2. Pašvaldība:
5.2.1. nodrošina Līgumā paredzētu darbību veikšanai atbildīgajiem rajona (pilsētas) tiesas
zemesgrāmatu nodaļas tiesnešiem un darbiniekiem, kā arī Tiesu administrācijai pieeju
Nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju datu bāzes informācijai par nekustamā
īpašuma nodokļa šajā novadā maksātāju parādu esamību vai neesamību tiešsaistes
datu pārraides režīmā;
5.2.2. trīs darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas rakstiski informē
Administrāciju par atbildīgo personu no Pašvaldības puses, kura nodrošinās un
kontrolēs Līguma saistību izpildi, norādot atbildīgās personas tālruni un elektroniskā
pasta adresei;
5.2.3. rakstiski iesniedz Administrācijai Pašvaldības darbinieka rekvizītu vai tīmekļa
pakalpes tehniskā pieslēguma pieprasījumu, norādot lietotāja vārdu, uzvārdu,
personas kodu, ieņemamo amatu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un IP
adresi, kā arī 3 (trīs) darba dienu laikā informē Administrāciju par izmaiņām šajā
pieprasījumā norādītajos datos;
5.2.4. rakstiski paziņo Administrācijai par Pašvaldības darbiniekiem par dienu, ar kuru tiks
izbeigtas darba tiesiskās attiecības vai kuriem amata pienākumu veikšanai vairs nav
nepieciešamas tiesības lietot VVDZ IS, norādot minēto lietotāja vārdu, uzvārdu,
personas kodu un ieņemamo amatu pieejas tiesību liegšanai VVDZ IS;
5.2.5. Pašvaldība ir atbildīga par VVDZ IS lietotāja identifikācijas rekvizītu (identifikators,
parole) un no VVDZ IS saņemtās informācijas neizpaušanu trešajām personām,
izņemot gadījumus, kad šī informācija ir nepieciešama Pašvaldības funkciju izpildei;
5.2.6. konstatējot problēmas VVDZ IS darbībā, nekavējoties par to ziņo uz elektronisko
pasta adresi info@zemesgramata.lv vai Administrācijas atbildīgai personai pa tālruni
67222072;
5.2.7. divas darba dienas iepriekš elektroniski informē Administrācijas atbildīgo personu
par plānotajiem pārtraukumiem Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju datu bāzes
darbā, ja tādi ir paredzēti;
5.2.8. izsniedz rakstisku izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja parādu
neesamību gadījumā, ja no Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju datu bāzes
elektroniski nevar iegūt izziņu (Līguma 1. pielikums) par nodokļa parādu neesamību;
5.2.9. neveic darbības, kas ir vērstas uz VVDZ IS drošības sistēmas apiešanu vai bojāšanu;
5.2.10. saņemot VVDZ IS informāciju no tīmekļa pakalpēm, nodrošina auditācijas
reģistrāciju par lietotāja (vārda, uzvārda) pieprasījuma laiku, informācijas
pakalpojuma veidu un saņemto vienību skaitu.
5.3. Puses:
5.3.1. apņemas izmantot savstarpēji iegūto informāciju tikai dienesta vajadzībām, savu

normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei un saskaņā ar šo līgumu.
5.3.2. nedrīkst veikt nelegālu datu vai sistēmas, vai tās daļu kopēšanu, kā arī iegūtās
informācijas saturu pārveidot, publicēt, pārvadīt, piedalīties tā nodošanā vai
pārdošanā, reproducēt, izņemot gadījumus, kad Puses par to rakstiski vienojušās.
5.3.3. izmantojot savstarpēji iegūto informāciju, apņemas ievērot normas, kuras paredz
Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi ar fizisko personu datu aizsardzību
saistītie normatīvie akti.
5.3.4. 10 (desmit) darba dienu laikā informē viena otru par juridiskā statusa, nosaukuma,
adreses maiņu.
3.ĪPAŠIE NOSACĪJUMI
3.1. Administrācija neuzņemas atbildību un neapņemas novērst jebkādas problēmas, kuras
rodas vai varētu rasties informācijas saņemšanā no VVDZ IS trešo personu vainas vai
datortehnikas kļūdainas vai nestabilas darbības dēļ.
3.2. Administrācija nav atbildīga par secinājumiem vai darbībām, ko Pašvaldība vai
VVDZ IS lietotājs izdara, pamatojoties uz saņemto informāciju no VVDZ IS;
4. NEPĀRVARAMA VARA
4.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildīšanu, ja tam
par iemeslu ir tādi apstākļi kā plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, kari, streiks u.c. no Pusēm
neatkarīgi apstākļi, kā arī valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi vai rīcība, kas
nepieļauj Līguma noteikumu izpildi, ja šie apstākļi ir radušies pēc Līguma noslēgšanas
un kuru iestāšanos Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst.
4.2. Pusei, kurai Līgumā paredzēto saistību izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi,
brīdina par to otru Pusi trīs darba dienu laikā, ja tas iespējams, no nepārvaramas varas
apstākļu iestāšanās brīža.
5. CITI NOTEIKUMI
5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī, ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un
var tikt izbeigts, Pusēm rakstiski par to vienojoties.
5.2. Jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstiski un ir spēkā no brīža, kad
abas Puses tos parakstījušas.
5.3. Līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros, katrs uz 3 lapām un tam ir viens
pielikums uz vienas lapas, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Viens no Līguma
eksemplāriem ir Administrācijai, bet otrs - Pašvaldībai. Abiem Līguma eksemplāriem
ir vienāds juridisks spēks.
5.4. Ar šī Līguma spēkā stāšanos starp Administrāciju un Saulkrastu novada domi
2009. gada 30. novembrī noslēgtais Sadarbības līgums Nr. 2-25/110-09 par
elektroniskās informācijas sistēmas datu izmantošanu zaudē spēku.
6. PUŠU REKVIZĪTI
Tiesu administrācija
Reģ. Nr. LV90001672316
juridiskā adrese:
Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV-1004
biroja adrese:
Ūnijas iela 8, k-9, Rīga, LV-1084

Saulkrastu novada dome

A.Skrastiņa ______________________

2015.gada ______________

2015.gada ______________

1. pielikums
Pie Tiesu administrācijas un
______________ domes
20____.gada___.________
Līgumam Nr. __________
Par elektroniskās informācijas
sistēmas datu izmantošanu
veidlapa
20__.__________________Nr.___________
Rīgas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļai
Ūnijas iela 8/9, Rīga, LV-1084

IZZIŅA
par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu
Īpašuma adrese:
Kadastra numurs:
Īpašnieks: Jānis Bērziņš
Personas kods/reģ. Nr.:
Lai 2014. gada OKTOBRA mēnesī zemesgrāmatā reģistrētu īpašnieku maiņu augstāk
minētajam nekustamajam īpašumam, tad šīs izziņas izsniegšanas dienā augstāk minētajai
personai ir jānomaksā sekojoši nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi:
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds: (EUR) 123,45
Kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par augstāk minēto īpašumu: (EUR)
123,45
Kopā: (EUR) 246,90
Nodokļa maksājumus jāveic vienā no norādītajiem Saulkrastu novada domei, NMR Nr.
LV900000 , banku kontiem, maksājuma mērķī obligāti norādot īpašnieka personas kodu
un īpašuma kadastra numuru:
Bankas nosaukums

Bankas kods

Konta numurs

*Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 3.daļu, ja nekustamais īpašums tiek
atsavināts vai dāvināts, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt tikai pēc tam, kad nomaksāts nodokļa
pamatparāds, soda nauda un nokavējuma nauda, kā arī veikts nodokļa maksājums par taksācijas gadu, kurā
notiek īpašnieka maiņa.
*Vēršam uzmanību, ka nodokļa nomaksas diena ir diena, kad pašvaldības budžets maksājumu ir
saņēmis. Par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nokavētās summas,
tādejādi, gadījumā, ja izziņā norādītais maksājums netiek veikts šīs izziņas izsniegšanas dienā vienā no
norādītajām bankām, kurās Saulkrastu novada domei ir nekustamā īpašuma nodokļa konts, nokavējuma
naudas pieaugs. Lai zemesgrāmatā reģistrētu īpašnieka maiņu konkrētam īpašumam, personai būs jāveic
papildus maksājums.
Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

§21
Par izmaiņām apstiprinātajos amatu sarakstos
Izskatot Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas, personāla speciālistes Sanitas
Saksones 2015.gada 4.jūnija iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 10.06.2015.sēdē (protokols Nr.6/2015§8), ievērojot Saulkrastu novada domes
2015.gada 25.marta domes sēdē pieņemto lēmumu “Par reorganizāciju” (protokols
Nr.4/2015 §48), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, MK 30.11.2010.noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs”, MK 29.01.2013. noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26., 27.
un 28.punktiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļā amata vietu:
Amatu saime,
apakšsaime
*
14.Grāmatvedība

Amata
līmenis
**

II

Amata
nosaukums

Amatu
skaits

Algu
grupa**

Mēnešalgas
maksimālais
apmērs **
(euro)

Mēnešalga
konkrētam
amatam
(euro)

Finanšu
speciālists

1

8

874

637,61

Profesijas
kods
3313

* MK noteikumi Nr.1075
** Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums
2. Likvidēt šādas amata vietas sākot ar 2015.gada 1.jūliju:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Amata nosaukums
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs
Nodokļu inspektors
Nekustamo
īpašumu
nodaļas
lietvedis
Grāmatvedības uzskaitvedis
Labiekārtošanas nodaļas vadītājs

Amata
vietu skaits
1
1
1

Profesijas
kods
1213 23
3352 05
3341 04

Amata
saime/līmenis
23/ IV
12.3/ III
18.3/ II

1
1

4311 03
5151 03

14/ II
3/ IIB

3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi- pašvaldības izpilddirektors A.Arnis.

§22
Par izmaiņām Saulkrastu Tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumu
cenrādī
Izskatot Saulkrastu Tūrisma informācijas centra vadītājas G.Memmēnas
08.06.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 10.06.2015. Finanšu
komitejas sēdē (protokols Nr. 6§9), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu Tūrisma informācija centra maksas pakalpojumu
sarakstā (apstiprināts ar 25.01.2012 domes sēdes lēmumu Nr.1§35):
1.1. noteikt samaksu par sabiedriskās tualetes apmeklējumu 0,30 euro (t.sk. PVN).

§23
Par 27.05.2015. domes lēmuma „Par līdzfinansējuma piešķiršanu PSIA
„Saulkrastu slimnīca”” (prot.Nr.7,§43) atcelšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 04.06.2015. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.06.2015. sēdē (protokols
Nr.6/2015,§10), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt 27.05.2015. domes lēmumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu PSIA
„Saulkrastu slimnīca”” (prot.Nr.7,§43).

§24
Par līdzfinansējuma piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīca”
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 04.06.2015. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.06.2015. sēdē (protokols
Nr.6/2015,§10), pamatojoties uz likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41. panta piekto
daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu un 25.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2015. gadā uz 5 gadiem 49 731,00 euro apmērā ar
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz
01.01.2016. rentgena iekārtas iegādei PSIA “Saulkrastu slimnīca” darbības
nodrošināšanai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu kā
prioritāru projektu.
2. Kredītu 49 731,00 euro apmērā ieguldīt PSIA „Saulkrastu slimnīca”
pamatkapitālā, nodrošinot rentgena iekārtas iegādi.
3. Palielināt PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālu par 49 731 daļām ar vienas
daļas nominālvērtību 1,00 euro, pārskaitot naudas līdzekļus uz PSIA „Saulkrastu
slimnīca” kontu nedēļas laikā pēc aizņēmuma saņemšanas.
4. Piešķirto finansējumu PSIA „Saulkrastu slimnīca” drīkst izmantot pēc
pamatkapitāla palielināšanas reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā.
5. PSIA „Saulkrastu slimnīca” divu nedēļu laikā, pēc pamatkapitāla palielināšanas
reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā, rakstiski informē Saulkrastu novada
domes Finanšu un grāmatvedības nodaļu par pamatkapitāla palielināšanu.
6. PSIA “Saulkrastu slimnīca” divu nedēļu laikā pēc rentgena iekārtas uzstādīšanas
pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas iesniedz pieņemšanas nodošanas aktu
par rentgena iekārtas uzstādīšanu Saulkrastu novada domes Finanšu un
grāmatvedības nodaļā.

§25
Par debitora parāda norakstīšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās
grāmatvedes Jolantas Rudzītes 2015.gada 9.jūnija iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu
novada Finanšu komitejas 2015.gada 10.jūnija sēdē, (protokols Nr.6§11) un, pamatojoties
uz Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100.punktā noteiktajam,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Norakstīt SIA “Arco Development Saulkrasti”, reģ.nr.40003978251 debitora parādu
par zemes nomu 21 725,32 euro (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit
pieci euro, 32 centi) un nekustamā īpašuma nodokli 11 368,84 euro (vienpadsmit
tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro, 84 centi), t.sk. parāds 10373,68 euro,
nokavējuma nauda 995,16 euro.
2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitora
parāda un izveidoto uzkrājumu norakstīšanu.

§26
Par pacēlāja Upright TL37 norakstīšanu.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības policijas priekšnieka A.I.Zaharāna
02.06.2015 iesniegumu par pacēlāja Upright TL37 norakstīšanu, kas izskatīts 2015.gada
10.jūnija Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.6, § 12) un pamatojoties uz Latvijas
grāmatvedības standarta Nr.7.”Pamatlīdzekļi” IX.daļas 66.2.punktā noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Saulkrastu pašvaldības policijas pamatlīdzekļu uzskaitē esošo pacēlāju
Upright TL37, uzskaitē no 26.11.2014, ar sākotnējo vērtību 22624,37 euro,
nolietojums uz 26.06.2015 14297,24 euro, atlikusī vērtība uz 26.06.2015 8327,13
euro.

§27
Par grozījumiem speciālā budžeta pozīcijās
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 08.06.2015. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.06.2015. sēdē, protokols Nr.6§13,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada speciālā
budžeta izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu pozīcijas
“Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds” (Struktūrvienība 01723) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. Ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 224601 (Sniega tīrīšana pilsētā un
lauku teritorijā) par 4 232,00 euro.
1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu pozīcijas
“Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds” (Struktūrvienība 01723) budžeta
izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 224605 (Ielu asfaltu bedrīšu remonts) par 2 005,00 euro;
1.2.2. EKK 224609 (Ceļu zīmju uzstādīšana un remonts) par 2 227,00 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.

§28
Par grozījumiem budžeta ieņēmumos un izdevumos
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 28.05.2015. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.06.2015. sēdē, (protokols
Nr.6/2015§14), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžeta ieņēmumus:
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas no Zivju fonda” (Ekonomiskās klasifikācijas
kods (EKK) 18.6211)” par 24 626,00 euro.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumus:
2.1. Izdevumu pozīciju “Projekts ”Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē
Saulkrastu novada teritorijā 2015.gadā (Str.017246)”” EKK 2249 (Pārējie
pakalpojumi) par 7 599,00 euro apmērā (projekts 146);
2.2. Izdevumu pozīciju “Projekts ”Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Inčupes upē
Saulkrastu novada teritorijā 2015.gadā (Str.017246)”” EKK 2249 (Pārējie
pakalpojumi) par 9 000,00 euro apmērā (projekts 147);
2.3. Izdevumu pozīciju “Projekts ”Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu
novada ūdenstilpnēs 2015.gadā (Str.017246)”” EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi)
par 8 027,00 euro apmērā (projekts 148).
3. Iemaksāt priekš finansējuma projekta realizācijai Valsts kasē atvērtajā projekta kontā:
LV68TREL9802415018000 24 626,00 euro apmērā.
4. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1., 2. un 3. punktos minētos grozījumus.

§29
Par grozījumiem VJMMS budžetā
Izskatot VJMMS direktores I.Lazdauskas 19.05.2015. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.06.2015. sēdē, (protokols Nr.6/2015§15),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžeta ieņēmumus:
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu
uzturēšanas izdevumu transfertiem” (Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)
18.690)” par 1 500,00 euro.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumus:
2.1. Izdevumu pozīciju “Projekts ”Materiāli tehniskais nodrošinājums VJMMS
izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" mācību priekšmetu apguvei
(Str.101)”” EKK 231201 (Inventārs) par 286,00 euro apmērā un EKK 5238
(Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 1 214,00 euro apmērā (projekts
144);
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1. un 2. punktos minētos grozījumus.

§30
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 15.05.2015. iesniegumu,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.06.2015. sēdē, (protokols
Nr.6/2015§16), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžeta ieņēmumus:
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi”
(Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 21.4991)” par 400,00 euro.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumus:
2.1. Izdevumu pozīciju “Projekts ”Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi (Str.02)””
EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 294,00 euro apmērā un
EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 106,00 euro
apmērā (projekts 145);
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1. un 2. punktos minētos grozījumus.

§31
Par dotācijas piešķiršanu no speciālā budžeta līdzekļiem SIA “Saulkrastu
komunālserviss”
Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa G.Ozoliņa 08.06.2015.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.06.2015. sēdē,
(protokols Nr.6/2015§17), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem par veikto būvniecības iepirkumu,
pārskaitīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” dotāciju 41 231,33 euro apmērā no
speciāla budžeta izdevumu pozīcijas “Ostu maksu izlietojums” EKK 3261, lai
apmaksātu kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Skultes ostā.
2. Pēc darbu pabeigšanas SIA “Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā ir
jāiesniedz Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā parakstīts
pieņemšanas – nodošanas akts par pabeigtajiem darbiem.

§32
Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu
Saulkrastu novada domē, 2014.gada 8.decembrī, saņemts (dzēsts) iesniegums ar
lūgumu rast iespēju palīdzēt un izīrēt pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un gadījumā, ja
tas nav iespējams – izmaksāt vienreizējo dzīvokļa atbrīvošanas pabalstu, atbilstoši
Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība” (turpmāk –
Atbrīvošanas pabalsts).
2015.gada 5.februārī (dzēsts) iesniedza 2015.gada 30.janvāra vienošanos ar viņas
ģimenes locekļiem (dzēsts) un (dzēsts) par dzīvojamās telpas atbrīvošanas kārtību un
pabalsta saņemšanu, turpmāk – 2015.gada 30.janvāra vienošanās, kā arī (dzēsts) un viņas
ģimenes locekļu (dzēsts) un (dzēsts) apliecinājumiem par to, ka viņu īpašumā nav citas
dzīvojamās telpas Latvijas Republikas teritorijā.
2015.gada 11.maijā Saulkrastu novada domē ir saņemts Saulkrastu novada domes
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Normunda Līča iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu
domes sēdē un pieņemt lēmumu par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
piešķiršanu un informēt (dzēsts) par pieņemto lēmumu.
Ievērojot, ka 2015.gada 5.februārī iesniegtajā 2015.gada 30.janvāra vienošanās
nebija apliecināti personu paraksti, Saulkrastu novada domē papildus ir iesniegti vienošanās
eksemplāri ar personu Saulkrastu novada bāriņtiesā apliecinātiem parakstiem. Tāpat
2015.gada 17.jūnijā Saulkrastu novada domē atkārtoti ir saņemti (dzēsts) un viņas ģimenes
locekļu (dzēsts) un (dzēsts) 2015.gada 10.jūnija apliecinājumi par to, ka viņu īpašumā nav
citas dzīvojamās telpas Latvijas Republikas teritorijā.
Iepazīstoties ar 2014.gada 8.decembra iesniegumu un tam pievienotajiem
dokumentiem, un 2015.gada 5.februārī un 2015.gada 17.jūnijā iesniegto 2015.gada
30.janvāra vienošanos par dzīvojamās telpas atbrīvošanas kārtību un pabalsta saņemšanu,
kā arī (dzēsts) un viņas ģimenes locekļu (dzēsts) un (dzēsts) apliecinājumiem par to, ka viņu

īpašumā nav citas dzīvojamās telpas Latvijas Republikas teritorijā, Saulkrastu novada dome
konstatē:
1)
Īrniece (dzēsts) dzīvoklī (dzēsts) Saulkrastos, Saulkrastu novadā, ir reģistrēta
no 1974.gada 23.janvāra, ko apliecina Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Iedzīvotāju reģistra informācija, savukārt viņas ģimenes locekļi reģistrēti: 1) vīrs
(dzēsts) – no 1988.gada 4.aprīļa (laulība noslēgta 1984.gada 5.jūnijā, laulības apliecības
kopija atrodas lietas materiālos); 2) dēls (dzēsts) – no 1995.gada 16.novembra (dzimšanas
apliecības kopija atrodas lietas materiālos).
2)
Starp (dzēsts) un Rīgas rajona Dzīvokļu saimniecības pārvaldi 1987.gada
11.jūnijā tika noslēgts beztermiņa dzīvojamās telpas īres tipveida līgums par dzīvokļa
Saulkrastos, īri, savukārt 1996.gada 13.martā (dzēsts) noslēdza dzīvojamās telpas īres
līgumu ar p/u „Saulkrastu komunālserviss”.
3)
Izpildot Saulkrastu pilsētas 1996.gada 26.jūnija lēmumu Nr.96 un 1996.gada
10.decembra vienošanos par namīpašuma Saulkrastos, (dzēsts) labprātīgu nodošanu
īpašnieka mantiniekiem p/u „Saulkrastu komunālserviss” 1997.gada 17.janvārī ar
nodošanas-pieņemšanas aktu nodeva namīpašumu Saulkrastos, (dzēsts) namīpašniekiem.
4)
2014.gada 8.decembrī dzīvojamās mājas (dzēsts) Saulkrastos, Saulkrastu
novadā, dzīvokļa (dzēsts) un dzīvojamās mājas īpašnieks (dzēsts) noslēdza vienošanos par
dzīvojamās telpas atbrīvošanas kārtību, personu paraksti apliecināti Saulkrastu novada
bāriņtiesā. 2015.gada 30.janvārī dzīvojamās mājas Saulkrastos, Saulkrastu novadā,
dzīvokļa (dzēsts) kā Pamatīrniece, īrnieces ģimenes locekļi (dzēsts) un (dzēsts) kā Līdzēji,
noslēdza vienošanos par dzīvojamās telpas atbrīvošanas kārtību un pabalsta saņemšanu.
Vienošanos parakstījušo personu paraksti ir apliecināti Saulkrastu novada bāriņtiesā
2015.gada 23.martā un 2015.gada 17.jūnijā. Saskaņā ar 2015.gada 30.janvāra vienošanos
personas apņemas atbrīvot dzīvokli 15 darba dienu laikā pēc Atbrīvošanas pabalsta
saņemšanas.
5)
Personas ir iesniegušas visus nepieciešamos dokumentus, kas apliecina viņu
tiesības saņemt Atbrīvošanas pabalstu. Pamatojoties uz 2015.gada 30.janvāra vienošanās
4.punktu, Līdzēji vienojas, ka Atbrīvošanas pabalstu saņems Pamatīrniece un tā tiks
pārskaitīta uz viņas norādīto norēķinu kontu.
6)
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.21 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas
kārtība un apmērs” (turpmāk – noteikumi) 7.punktu (dzēsts) ir reģistrēti Pirmām kārtām
reģistrējamo personu reģistrā no 2006.gada 5.jūnija. Atbilstoši noteikumu 16.punktā
noteiktajam (dzēsts) ir izmaksājams Atbrīvošanas pabalsts EUR 7 114,36 (septiņi tūkstoši
viens simts četrpadsmit euro, 36 centi): 1) EUR 4 268,62 –(dzēsts) kā Atbrīvošanas
pabalsta saņēmējai; 2) EUR 1 422,87 – katram Atbrīvošanas pabalsta saņēmējas ģimenes
loceklim par dzīvojamās telpas (dzēsts) atbrīvošanu.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, noteikumu 5.punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 13.05.2015. atzinumu (prot.Nr.5, § 19),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt (dzēsts) Atbrīvošanas pabalstu EUR 7 114,36 apmērā par dzīvojamās telpas
(dzēsts) atbrīvošanu.
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt šajā lēmumā minēto Atbrīvošanas
pabalstu no Saulkrastu novada domes pamatbudžeta līdzekļiem divu nedēļu laikā
pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas, veicot pārskaitījumu uz (dzēsts) norēķinu kontu
AS DNB banka, konta numuru.
3. Izslēgt (dzēsts) no Atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas reģistra.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

§33
Par grozījumiem 2015.gada 5.maija līgumā
ar Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāli
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas sekretāres
Alises Štrombahas 2015.gada 15.jūnija iesniegumu par grozījumiem 2015.gada 5.maija
līgumā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāli, un ievērojot, ka no 2015.gada
16.jūnija stājas spēkā 2015.gada 26.maija grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un
preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un
pasākumu īstenotāju izvēles principiem”, kas nosaka, ka ikmēneša atlīdzības apmērs
bezdarbniekam par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu ir 150 euro,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu,
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas
2.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 un
141.10punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar Nodarbinātības valsts aģentūru vienošanos pie 2015.gada 5.maija līguma
par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriski darbi”’ īstenošanu
Nr.6-APSD-42-2015 (pielikumā).

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis
paraksts

IZRAKSTS PAREIZS
Vecākā lietvede
Saulkrastos, 26.06.2015.

I.Gavrilova

PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes
26.06.2015.lēmumam Nr.8/2015§33

VIENOŠANĀS Nr. 1
pie 2015.gada 05.maija līguma par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu Nr.6 APSD-42-2015
Sigulda

2015.gada 16.jūnijā

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra), tās Siguldas filiāles
(turpmāk – filiāle) vadītājas Ilona Čanderes personā, kas darbojas saskaņā ar
Aģentūras filiāles reglamentu un 2013.gada 29.aprīlī apstiprināto amata aprakstu,
no vienas puses, un
Saulkrastu novada Domes (turpmāk – Pašvaldība), tās Domes priekšsēdētāja
Ervīna Grāvīša personā, kas darbojas, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”
un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu, no otras puses,
turpmāk abas kopā – Puses, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos
aktus un pamatojoties uz 2015.gada 5.maijā noslēgto līgumu par aktīvā
nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu (turpmāk –
Līgums), noslēdz šo
vienošanos pie Līguma (turpmāk − Vienošanās):
1. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:
„4.1. Aģentūra sedz izmaksas par bezdarbnieku nodarbināšanu pagaidu darbos
par maksimālo iespējamo summu EUR 4589.79 (četri tūkstoši pieci simti
astoņdesmit deviņi euro 79 centi), ko veido:
4.1.1. izmaksas pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku ikmēneša
atlīdzībai par kopējo summu EUR 3565.31, ko aprēķina, summējot pagaidu
darbu vietu skaitu Līguma 1.pielikumā minētā laika perioda katrā mēnesī un
reizinot ar viena bezdarbnieka atlīdzību EUR 150,00 (viens simts piecdesmit
euro un 00 centi). Atlīdzību EUR 150,00 apmērā bezdarbnieks saņem par 1
(viena) mēneša darba dienām, 8 (astoņām) stundām dienā (ja bezdarbnieks ir
jaunāks par 18 gadiem, par 7 (septiņām) stundām dienā). Ja bezdarbnieks
pagaidu darbos bijis nodarbināts mazāk darba dienu, nekā kalendāra mēnesī
paredzēts, atlīdzību aprēķina un izmaksā proporcionāli bezdarbnieka
nostrādātajām darba dienām.
4.1.2. izmaksas darba koordinētāja ikmēneša dotācijai par kopējo summu
EUR 1024.48, ko aprēķina, Līguma 1.pielikumā minētā laika perioda mēnešu
skaitu reizinot ar darba koordinētāja dotāciju EUR 128,06 (viens simts
divdesmit astoņi euro un 6 centi). Dotāciju darba koordinētājam piešķir EUR
128,06 apmērā proporcionāli nostrādātajām darba dienām.”
2. Pārējie Līguma nosacījumi netiek grozīti.
3. Vienošanās stājas spēkā ar 2015.gada 16.jūniju. Pēc parakstīšanas
Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4. Vienošanās ir sagatavota uz 2 (divas) lapām divos eksemplāros. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Vienošanās viens eksemplārs
glabājas pie filiāles, otrs pie Pašvaldības.
5. Pušu rekvizīti:
Nodarbinātības valsts aģentūras
Siguldas filiāle
Dārza iela 2a,Sigulda,LV 2150
Tālrunis 67870975
Nodarbinātības valsts aģentūra
K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV1010
Reģ. Nr.90001634668
Valsts kase
Kods TRELLV22
Konts LV16 TREL 5180 4510 3000 0
Tālrunis67021823, fakss_67021806
Nodarbinātības valsts aģentūras
Siguldas filiāles
Vadītāja Ilona Čandere
paraksts

Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 8,Saulkrasti,
novads
LV-2160

Saulkrastu

Reģistrācijas Nr.LV 90000068680

Valsts kase
Kods: TREL LV22
Konts Nr.LV32TREL9801 3538 0140 0

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs
:
Ervīns Grāvītis
paraksts

