Saulkrastu novada domes sēdes Nr.3 lēmumi
(11.03.2015.)

§1
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē
Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu speciālista
A.Blankenberga 19.02.2015. iesniegumu par piedalīšanos nekustamā īpašuma Ainažu
iela 11A, Saulkrastos, pirmajā izsolē, par kuras rīkošanu 23.03.2015. Rīgas
apgabaltiesas 43.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Miks Kozlovskis paziņojis
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere,
A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Iegādāties nekustamo īpašumu Ainažu iela 11A, Saulkrastos, Saulkrastu
nov., kadastra Nr. 8013 002 0360, kas sastāv no zemes gabala, platība
1571 m2, uz kura atrodas divas nedzīvojamas būves ar kopējo platību
416,4 m2, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas – nodrošināt
iedzīvotājiem sociālo palīdzību, izpildi.
2. Pilnvarot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieku Normundu
Līci piedalīties nekustamā īpašuma Ainažu iela 11A, Saulkrasti, Saulkrastu
nov., kadastra Nr. 8013 002 0360, izsolē, kas notiks 2015.gada 23.martā
plkst. 11.00 Dzirnavu ielā 16, Rīgā.

§2
Par dalību atklātā projekta konkursā
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja Viļņa Klibiķa 2015.gada 9.marta iesniegumu par dalību KPFI atklātā
projektu konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 19. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere,
A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta pieteikumu „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Saulkrastu novada publiskā apgaismojuma infrastruktūrā” Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas organizētā KPFI atklātā projektu konkursā
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju

apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros par projekta kopējām izmaksām
205 579 euro (divi simti pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit deviņi eiro)
apmērā, no kurām 196 955,62 euro (viens simts deviņdesmit seši tūkstoši
deviņi simti piecdesmit pieci eiro un 62 eiro centi) ir attiecināmās izmaksas,
un apņemas nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
77 578,38 euro (septiņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi
eiro un 38 eiro centi) apmērā, no kura:
1) 68 955 euro (sešdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit pieci eiro)
apmērā līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot aizdevumu
Valsts kasē;
2) 8 623,38 euro (astoņi tūkstoši seši simti divdesmit trīs eiro un 38 eiro
centi) apmērā līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot
aizņēmumu Valsts kasē.

§3
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 2015.gada
10.marta iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, 3.panta ceturtās daļas 8.punktu
un Saulkrastu novada domes 2014.gada 26.februāra “Saulkrastu novada pašvaldības
darba atlīdzības nolikuma” 39.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere,
A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim
apmaksāta ikgadējā atvaļinājuma par darba periodu no 2013.gada 14.jūlija līdz
2014.gada 13.jūlijam atlikušo daļu, sākot ar 2015.gada 16.martu līdz 2015.
gada 2.aprīlim (ieskaitot).
2. Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 28.01.2015. saistošajiem
noteikumiem Nr. SN1/2015 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada
pašvaldības budžetu 2015.gadam”, piešķirt E.Grāvītim pabalstu atvaļinājumā
aizejot 50% apmērā no E.Grāvīša mēnešalgas.
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