Saulkrastu novada domes sēdes Nr.1 lēmumi
(28.01.2015.)
§2
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Saulkrastu novada domē 2015.gada 10.janvārī saņemts X.X. (vārds, uzvārds)
iesniegumu (Saulkrastu novada domes reģistrācijas Nr.8.10/0120150152/IN082) ar lūgumu
anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu, kā iemeslu minot, ka personai ir
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) X.X. (vārds, uzvārds) 1995.gada 26.jūnijā deklarēja savu dzīvesvietu XX (adrese),
Saulkrastos, Saulkrastu novadā. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats –
radniecība, māte X.X. (vārds, uzvārds).
2) 2001.gada 25.aprīlī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrastos, Saulkrastu novadā LV-2160,
kadastra Nr.xxxxx, Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.4652 2, uz X.X.
(vārds, uzvārds) vārda. Pamats: 2000.gada 16.oktobra pirkuma līgums.
3) 2014.gada 17.februārī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrastos, Saulkrastu novadā LV-2160,
kadastra Nr.xxxxx, Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.4652 2, uz X.X.
(vārds, uzvārds) vārda. Pamats: 2014.gada 10.februāra pirkuma līgums.
4) X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumā norāda, ka X.X. (vārds, uzvārds) īpašumā XX
(adrese), Saulkrastos, šobrīd nedzīvo, nav noslēgta ne mutiska, ne rakstiska
vienošanās par dzīvesvietu dzīvokļa īpašumā. X.X. (vārds, uzvārds) māte X.X. (vārds,
uzvārds) ir deklarējusi savu dzīvesvietu citā adresē un līdz ar to dzīvesvietas
deklarācija dzīvoklī X.X. (vārds, uzvārds), Saulkrastos ir anulēta.
5) 2015.gada 13.janvārī X.X. (vārds, uzvārds) uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts
uzaicinājums Nr.8.10/0120150205/IZ048 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņa
tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, vai līdz 2015.gada 21.janvārim deklarēt
savu dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē. X.X. (vārds, uzvārds) līdz lēmuma
pieņemšanai Domē nav ieradies, kā arī nav deklarējis dzīvesvietu faktiskajā
dzīvesvietas adresē.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu adresē XX (adrese)
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju
reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
2. Lēmumu nosūtīt X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (vārds, uzvārds) uz deklarēto
dzīvesvietu.

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

§3
Par zemes īpašumu platību izmaiņām
Izskatot VZD iesniegtos pārskatus, kas sagatavoti zemes reformas pabeigšanai un
informāciju ,,Par pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām’’,
sakarā ar neprecīzi noteikto platību Saulkrastu pašvaldības zemes īpašumiem un pamatojoties
uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, Ministru
kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi’’ 132.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu pašvaldības nekustamiem īpašumiem, kas atrodas Saulkrastu
pagastā, šādas platības:
1.1.Neibādes iela, zemes vienības kadastra apz.80330010827- platība 0,0708 ha;
1.2.Enkuru iela, zemes vienības kadastra apz.80330010939 - platība 0,0711 ha;
1.3.Ceļi d/s Āres, zemes vienības kadastra apz.80330020705- platība 1,5698 ha;
1.4.„Āres 138”, zemes vienības kadastra apz.80330021792- platība 0,0764 ha;
1.5.Ceļi d/s Priedes, zemes vienības kadastra apz.80330032836 - platība 2,5657 ha.
2. Apstiprināt Saulkrastu pašvaldības nekustamam īpašumam, kas atrodas Saulkrastu
pilsētā, platību:
2.1.Alfrēda Kalniņa iela, zemes vienības kadastra apz. 80130020248 - platība 0,0708 ha.

§4
Par pašvaldībai piekritīgo zemi Saulkrastu novadā,
adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Izskatot VZD iesniegtos pārskatus, kas sagatavoti zemes reformas pabeigšanai
pilsētās, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0341, nav noteikta
piekritība pašvaldībai vai pieņemts lēmums par zemes ieskaitīšanu valsts rezerves zemes
fondā, ievērojot, ka ar Saulkrastu pilsētas Zemes komisijas 28.09.1998. lēmumu zeme
piešķirta lietošanā Saulkrastu pašvaldībai un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta sesto daļu, Ministru
kabineta 03.11.2009. 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” 2. un
23.3. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 80130020341 (platība pēc kadastrālās
uzmērīšanas 85 m2).
2. Piešķirt Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgajam zemes gabalam adresi Leona
Paegles iela 8A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, un noteikt lietošanas mērķi:
komercdarbības objektu apbūve, kods – 0801, platība 85 m2

§5
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 14.01.2015.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.1), pamatojoties uz
Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes
31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Saulītes’’ (kadastra apzīmējums 80330010381),
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu.
§6
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 14.01.2015.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.1), pamatojoties uz
Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes
31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Meža prospekts 3/5 (kadastra apzīmējums
80330010240), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads un Pērļu iela 8,
(kadastra apzīmējums 80330010222), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu.

§7
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts 14.01.2015. Tautsaimniecības, attīstības un
vides komitejas sēdē (protokols Nr.1), 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamo īpašumu Selgas iela 4A (kadastra apzīmējums
80130030706) un Rīgas iela 16A (kadastra apzīmējums 80130030776) Saulkrasti,
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu;
2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ – Selgas iela 4A,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve, kods – 0601, platība 0.3367 ha;
3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Rīgas iela 16A,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve, kods – 0601, platība 0.2096 ha;
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.

§8
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
kas izskatīts 14.01.2015. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols
Nr.1), 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Vecplatkāji’’ (kadastra apzīmējums
80330011367) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības
projektu;

2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ –,,Vecplatkāji’’,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, platība 0.3249 ha;
3. Piešķirt adresi zemes gabalam un pamatiem, zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ –
,,Zālīši’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, platība 0.3153 ha;
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.

§9
Par Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa
īres līguma atcelšanu un dzīvokļa atbrīvošanu
Izskatot daudzdzīvokļu mājas Rīgas iela 90, Saulkrastos, mājas vecākās (vārds,
uzvārds) 30.10.2014.iesniegumu un mājas apsaimniekotāja SIA „Saulkrastu komunālserviss”
06.11.2014. iesniegumu Nr.254/01-9, kas izskatīti Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 14.01.2015. sēdē (protokols Nr.1), izvērtējot, ka:
1) 2009.gada 25.martā uz nenoteiktu laiku noslēgts dzīvokļa īres līgums ar X.X.
(vārds, uzvārds) (Īrnieks), par Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa Rīgas iela 90-6,
Saulkrasti, īri;
2) dzīvokļa Rīgas iela 90-6 īpašniekam - Saulkrastu novada pašvaldībai 06.11.2014.
iesniegts iesniegums no mājas apsaimniekotāja SIA „Saulkrastu komunālserviss” par Īrnieka
nenomaksāto parādu, kura apmērs uz 31.10.2014. ir EUR 1011,36, un 07.11.2014. saņemts
mājas vecākās (vārds, uzvārds) iesniegums, kurā norādīts, ka Īrnieka parāda dēļ nav iespējams
veikt mājas pārbūves darbus, kas nepieciešami tās saglabāšanai;
3) Saulkrastu novada dome 2014.gada 25.novembrī nosūtījusi Īrniekam vēstuli Nr.
01.-14/1120140158/IZ1693 „Par dzīvokļa īres līguma atcelšanu”, kurā norādīts par 2009.gada
25.martā noslēgtā dzīvokļa īres līguma 2.2. un 2.3. punktu nepildīšanu, par ko Saulkrastu
novada pašvaldībai kā dzīvokļa īpašniekam ir tiesības atcelt dzīvokļa īres līgumu saskaņā ar
līguma 4.3. punktu un dots termiņš līdz 2014.gada 8.decembrim sazināties ar Saulkrastu
novada domi, lai vienotos par parāda nomaksu vai risinātu jautājumu par dzīvokļa īres līguma
atcelšanu. Īrnieks uz šo piedāvājumu nav reaģējis;
4) Saulkrastu novada sociālā dienesta darbinieki 2014.gada 10.decembrī veica
pašvaldības dzīvokļa Rīgas iela 90-6 apsekošanu, par ko sastādīts akts - dzīvoklis ir netīrs,
piemētāts tukšām pudelēm, pārtikas atkritumiem. Izteikts piedāvājums pārcelties uz sociālās
aprūpes māju, no kā Īrnieks atteicies un nedēļas laikā apsolījies dzīvokli sakopt. Veicot
atkārtotu dzīvokļa apsekošanu, 2015.gada 16.janvāra aktā norādīts, ka Īrnieks nav dzīvokli
sakopis, tas ir nožēlojamā stāvoklī, netīrs, ar nepatīkamu smaku;
5) saskaņā ar Saulkrastu novada sociālā dienesta 20.01.2015. sniegto informāciju
Nr.01-5/16, Īrniekam nav noteikts ne maznodrošinātas, ne trūcīgas personas statuss.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri’’ 28.2
panta pirmās daļas 2.punktu, otro daļu un 2009.gada 25.martā noslēgtā dzīvokļa īres līguma
4.3. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:

1. Ar 2015.gada 01.martu izbeigt 2009.gada 25.martā noslēgto dzīvokļa īres līgumu,
kas noslēgts ar X.X. (vārds, uzvārds), par Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa
īpašuma Rīgas iela 90-6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, īri, izliekot Īrnieku kopā ar
viņa ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.
2. Pēc dzīvokļa īres līguma izbeigšanas, Īrniekam trīs dienu laikā atbrīvot dzīvokli un
nodot to Saulkrastu novada pašvaldībai, par ko tiek sastādīts dzīvokļa nodošanas –
pieņemšanas akts un Saulkrastu novada domē nodotas dzīvokļa atslēgas.
3. Celt prasību tiesā par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, mēnesi iepriekš
rakstiski brīdinot Īrnieku, ja netiek izpildītas šī lēmuma lemjošās daļas 1. un 2. punkta
prasības.
§10
Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē
Izskatot VZD nekustamo īpašumu salīdzināšanas sarakstu Saulkrastu novada
pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzņemt Saulkrastu novada pašvaldības bilancē Saulkrastu novada pašvaldībai
piekritīgas zemes vienības:
1.1.Otrā iela 9, VEF- Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apz.
80330031416, platība 794 kv.m, vērtība 4518.00 euro;
1.2.,,Priedes 12’’, Priedes, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kad.apz. 80330032305,
platība 532 kv.m, vērtība 3027.00 euro;
2. Uzņemt Saulkrastu pašvaldības bilancē Saulkrastu pašvaldībai piederošas ēkas:
2.1.Nojume Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apz. 80130020173003,
platība 56 kv.m, vērtība 1060.00 euro;
2.2.Nojume Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apz. 80130020173004,
platība 71 kv.m, vērtība 1344.00 euro;
2.3.Nojume Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apz. 80130020173005,
platība 82 kv.m, vērtība 1552.00 euro;
2.4.Nojume Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apz. 80130020173006,
platība 86 kv.m, vērtība 1627.00 euro;
2.5.Nojume Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apz. 80130020173007,
platība 59 kv.m, vērtība 1117.00 euro;
2.6.Nojume Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apz. 80130020173008,
platība 86 kv.m, vērtība 1542.00 euro;
§11
Par pašvaldības īpašumu izslēgšanu no bilances
Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga
06.01.2015.iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 14.01.2015. Finanšu komitejas
sēdē (protokols Nr.1), par nekustamo īpašumu pārdošanu un reģistrāciju zemesgrāmatā un
VZD datu savstarpējo salīdzināšanu, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Saulkrastu novada pašvaldības bilances zemes īpašumus;
1.1.Ceturtā iela 54, VEF- Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu nov., kadastra Nr.
80330031493;
1.2.,,Roze 291’’, Roze, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330032823;
1.3.,,Selga 292’’, Selga, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330031087;
1.4.,,Jubileja 224’’, Jubileja, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu nov., kadastra Nr.
80330032527;
1.5.Deviņpadsmitā iela 11, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu nov., kadastra Nr.
80330040368;
1.6.Neibādes iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra nr. 80330010658.

§12
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta XX (adrese), Saulkrasti,
Saulkrastu novads, 13.01.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2.
apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds,
uzvārds), no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu
XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz
31.12.2015.
§13
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta XX (adrese) Zvejniekciems,
Saulkrastu novads, 16.01.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.1.
apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. (vārds,
uzvārds), no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu
XX (adrese), Zvejniekciems, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz
31.12.2015.

§14
Par zemes īpašuma Otrā iela 32, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
izsoles atzīšanu par nenotikušu
Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 19.01.2015. iesniegumu,
pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes īpašuma Otrā iela
32, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles noteikumu (apstiprināti ar
Saulkrastu novada domes 26.11.2014. lēmumu Nr.16§9) 43.1. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Otrā iela 32 , VEF Biķernieki,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330032655, platība 0,0616 ha,
2015.gada 16.janvāra pirmo izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam
(16.01.2015. plkst. 9.00 ) nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

§15
Par neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu nov.,
izsoles atzīšanu par nenotikušu
Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 19.01.2015. iesniegumu,
pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapdzīvojamās telpas
Ainažu ielā 10-1A, Saulkrastos izsoles noteikumu (apstiprināti ar Saulkrastu novada domes
26.11.2014. lēmumu Nr.16§11) 43.1. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Ainažu iela 10 –
1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0727, platība 29,7 m2,
2015.gada 16.janvāra otro izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam
(16.01.2015. plkst. 9.30 ) nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

§16
Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Pamatojoties uz Pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles noteikumu 9.13 punktu un uz
zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 16.01.2015. protokolu

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos,
Saulkrastu novada teritorijā slēgtās izsoles rezultātus saskaņā ar izsoles 16.01.2015.
protokolu.

§17
Par grozījumiem līgumā par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 19.decembra
vēstuli un saskaņā ar Juridiskās nodaļas juristes Gitas Lipinikas Atzinumu par 2008.gada
2.janvāra noslēgtā „Līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu” atbilstību
prasībām saņemt Eiropas Savienības fondu finansējumu par ūdenssaimniecības sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanu, ir veikti grozījumi 2008.gada 2.janvārī noslēgtajā līgumā ar SIA
„Saulkrastu komunālserviss” par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot
minētā līguma atbilstību prasībām, kas izriet no valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumiem,
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem Eiropas Savienības fondu
finansējuma saņemšanai, kas izskatīti 2015.gada 14.janvārī Tautsaimniecības, attīstības un
vides komitejas sēdē (protokols Nr.1), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt vienošanos par grozījumiem 2008.gada 2.janvāra Līgumā par
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu starp Saulkrastu novada domi un SIA
„Saulkrastu komunālserviss”.

§18
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gada 13.janvārī saņemts X.X. (vārds, uzvārds),
deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161, iesniegums
ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam X.X. (vārds,
uzvārds), deklarēts XX (adrese), Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161, 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 14.janvāra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015.gada 1.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju X.X.
(vārds, uzvārds), 106,72 (viens simts seši euro, 72 centi) euro mēnesī par to, ka viņas
dēls X.X. (vārds, uzvārds), apmeklē bērnu attīstības centru „Telpa bērnam”,
reģistrācijas numurs 40103739884.
2. Noslēgt līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds), par pašvaldības kompensācijas izmaksas
kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja X.X. (vārds, uzvārds) norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums
zaudē spēku.
§19
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gada 9.janvārī saņemts X.X. (vārds, uzvārds),
deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese), Saulkrasti, LV-2160, iesniegums ar lūgumu piešķirt
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam X.X. (vārds, uzvārds),
deklarēts: XX (adrese), Saulkrasti, LV-2160, 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 14.janvāra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015.gada 1.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju X.X.
(vārds, uzvārds) 106,72 (viens simts seši euro, 72 centi) euro mēnesī par to, ka viņas
dēls X.X. (vārds, uzvārds), apmeklē bērnu attīstības centru „Telpa bērnam”,
reģistrācijas numurs 40103739884.
2. Noslēgt līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds), par pašvaldības kompensācijas izmaksas
kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja X.X. (vārds, uzvārds) norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu,
lēmums zaudē spēku.
§20
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gada 9.janvārī saņemts X.X. (vārds, uzvārds),
deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese), Saulkrasti, LV-2160, iesniegums ar lūgumu piešķirt
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai X.X. (vārds, uzvārds),
deklarēts: XX (adrese), Saulkrasti, LV-2160, 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 14.janvāra atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt un sākot ar 2015.gada 1.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju X.X.
(vārds, uzvārds) 106,72 (viens simts seši euro, 72 centi) euro mēnesī par to, ka viņas
meita X.X. (vārds, uzvārds), apmeklē bērnu attīstības centru „Telpa bērnam”, reģistrācijas
numurs 40103739884.
2.Noslēgt līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds), par pašvaldības kompensācijas izmaksas
kārtību.
3.Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja X.X. (vārds, uzvārds) norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu,
lēmums zaudē spēku.

§21
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gada 9.janvārī saņemts X.X. (vārds, uzvārds),
deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese), Saulkrasti, LV-2160, iesniegums ar lūgumu piešķirt
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam X.X. (vārds, uzvārds),
deklarēts: XX (adrese), Saulkrasti, LV-2160, 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 14.janvāra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt un sākot ar 2015.gada 1.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju X.X.
(vārds, uzvārds) 106,72 (viens simts seši euro, 72 centi) euro mēnesī par to, ka viņas dēls
X.X. (vārds, uzvārds), apmeklē bērnu attīstības centru „Telpa bērnam”, reģistrācijas
numurs 40103739884.
2.Noslēgt līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds), par pašvaldības kompensācijas izmaksas
kārtību.
3.Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja X.X. (vārds, uzvārds) norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums
zaudē spēku.

§22
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gada 12.janvārī saņemts X.X. (vārds, uzvārds),
deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese), Saulkrasti, LV-2160, iesniegums ar lūgumu piešķirt
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam X.X. (vārds, uzvārds),
deklarēts: XX (adrese), Saulkrasti, LV-2160, 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 14.janvāra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt un sākot ar 2015.gada 1.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds,
uzvārds) 106,72 (viens simts seši euro, 72 centi) euro mēnesī par to, ka viņas dēls X.X.
(vārds, uzvārds), apmeklē bērnu attīstības centru „Telpa bērnam”, reģistrācijas numurs
40103739884.
2. Noslēgt līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds), par pašvaldības kompensācijas izmaksas
kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja X.X. (vārds, uzvārds) norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu,
lēmums zaudē spēku.

§23
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gada 7.janvārī saņemts X.X. (vārds, uzvārds),
deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese), Saulkrasti, LV-2160, iesniegums ar lūgumu piešķirt
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai X.X. (vārds, uzvārds),
deklarēts: XX (adrese), Saulkrasti, LV-2160, 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 14.janvāra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, pildot likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās N.Līcis
NOLEMJ:
1.Piešķirt un sākot ar 2015.gada 18.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju X.X.
(vārds, uzvārds) 170,74 (viens simts septiņdesmit euro, 74 centi) euro mēnesī par to, ka
viņas meita X.X. (vārds, uzvārds), apmeklē bērnu attīstības centru „ Pūces skola”,
reģistrācijas numurs 40103739884.
2. Noslēgt līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds), par pašvaldības kompensācijas izmaksas
kārtību.

3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja X.X. (vārds, uzvārds) norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu,
lēmums zaudē spēku.
§24
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gada 14.janvārī saņemts X.X. (vārds, uzvārds),
deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese), Saulkrasti, LV-2160, iesniegums ar lūgumu piešķirt
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai X.X. (vārds, uzvārds),
deklarēts: XX (adrese), Saulkrasti, LV-2160, 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 14.janvāra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt un sākot ar 2015.gada 27.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju X.X.
(vārds, uzvārds) 106,72 (viens simts seši euro, 72 centi) euro mēnesī par to, ka viņas
meita X.X. (vārds, uzvārds), apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas
numurs 40103489806.
4. Noslēgt līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds), par pašvaldības kompensācijas izmaksas
kārtību.
5. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja X.X. (vārds, uzvārds) norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu,
lēmums zaudē spēku.

§25
Par sociālā pakalpojuma cenu izmaiņām un vienošanās slēgšanu
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 09.01.2015.
iesniegumu Nr. 01- 5/5 „Par aprūpes pakalpojuma cenas izmaiņām Camphill nodibinājumā
„Rožkalni” un vienošanos divām personām slēgšanu”, kas izskatīts 14.01.2015. Finanšu
komitejas sēdē (protokols Nr.1) un pamatojoties uz Camphill nodibinājuma „Rožkalni”
plānoto izmaksu tāmē 2015.gadam pamatoto sociālo pakalpojumu izmaksas pieaugumu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ:
1. Apstiprināt Camphill nodibinājums „Rožkalni” noteikto samaksu EUR 500.00 (pieci
simti euro 00 centi) mēnesī, sākot ar 01.02.2015.
2. Slēgt vienu divpusējo un vienu trīspusējo vienošanos par divu Saulkrastu novada
iedzīvotāju uzturēšanos Camphill nodibinājums „Rožkalni”. Apmaksu veikt pēc
iestādes piestādītā rēķina.

§26
Par gultas dienas maksas paaugstināšanu
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes māja” direktores
J.Skujiņas 12.01.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
14.01.2015. sēdē (protokols Nr.1), pamatojoties uz Gultas dienas izmaksas aprēķinu
2015.gadam Saulkrastu novada pašvaldības iestādē “Sociālās aprūpes māja”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt gultas dienas izmaksu Saulkrastu novada pašvaldības iestādē “Sociālās
aprūpes māja” EUR 21.00 (divdesmit viens euro 00 centi) apmērā.
2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.februārī.

§27
Par nepabeigtās būvniecības sastāvā esošu objektu
uzņemšanu pamatlīdzekļu sastāvā Saulkrastu novada pašvaldībā
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara
2014.gada 10.decembra iesniegumu par atsevišķiem nepabeigtiem būvniecības objektiem, kas
izskatīts 2015.gada 14.janvāra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.1) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 15.12.1999. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 10. punktā noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzņemt ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā nepabeigtās būvniecības sastāvā esošos objektus:
1.1. Melnsila ielas koka laipas ar labiekārtošanas elementiem, uzskaites vērtība 18 634,08
euro, kopējais garums 290 metri:
1.2. Upes ielas koka laipas ar labiekārtošanas elementiem, uzskaites vērtība 18 634,08
euro, kopējais garums 460 metri.

§28
Par līguma slēgšanu ar Salaspils novada domi un finansējuma piešķiršanu
Izskatot Saulkrastu bibliotēkas vadītājas Vizmas Stūrmanes 2015.gada 12.janvāra
iesniegumu, kas izskatīts 2015.gada 14.janvāra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.1), lai
nodrošinātu reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu un
17.panta piektās daļas 3.punktu, Saulkrastu novada domes 2013.gada 30.janvāra lēmumu
(prot.Nr.1§38.),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar Salaspils novada domi par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju
veikšanu un finansēšanu Saulkrastu novadā.

§29
Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā
Saulkrastu novada domē saņemts Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomes priekšsēdētājas Līgas Kadiģes 08.12.2014. iesniegums Nr. 2-8/95 „Par
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes līdzfinansējuma apjomu 2015.gadam”, ar kuru
pārvalde dibinātājpašvaldību domēm lūdz izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma
palielinājumu, veicot izmaiņas pārvaldes nolikuma 5 sadaļas 2.punktā. Iesniegums izskatīts
un atbalstīts Saulkrastu novada domes 2015.gada 14.janvāra Finanšu komitejas sēdē
(protokols Nr.1).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 99.pantu, kas nosaka, ka kopīgu uzdevumu
risināšanai pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes un šādas
iestādes darbojas uz attiecīgo domju apstiprināta nolikuma pamata. Ievērojot, ka Saulkrastu
novada dome 2009.gada 25.novembra sēdē (protokols Nr.13§9) ir apstiprinājusi Pierīgas
izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumu un saskaņā ar šī nolikuma 8.sadaļas
2.punktu, kas noteica, ka jebkādi grozījumi un papildinājumi nolikumā var tikt izdarīti tikai
vienojoties visiem dibinātājiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt šādus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
nolikumā:
Izteikt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 5 sadaļas “Pārvaldes
finansēšanas kārtība” 2.punktu šādā redakcijā:
““2. Dibinātāju līdzdalības maksājuma daļa tiek aprēķināta no pašvaldībā deklarēto
iedzīvotāju skaita pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem
datiem
uz
esošā
kalendārā
gada
01.novembri,
pēc
principa:
2.1. ja pašvaldībā ir no 1000 līdz 5000 deklarēto iedzīvotāju maksājums ir 1,65 euro
(viens euro un 65 centi ) par deklarēto personu;
2.2. par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 5001, maksājuma apmērs
ir 1,36 euro ( viens euro un 36 centi ) par deklarēto personu;”
2. Lēmumu nosūtīt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei.

§30
Par grozījuma Saulkrastu novada pašvaldības
Administratīvās komisijas nolikumā izdarīšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas Santas Bērziņas
iesniegto grozījuma Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā
projektu, kas izskatīts 2015.gada 14.janvāra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.1),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 9.2.apakšpunktu
un 10.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumu Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā.
2. Grozījums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas.

§31
Par nekustamo īpašumu atsavināšanas procedūras uzsākšanu
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara
20.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
10.12.2014. sēdē (protokols Nr.13) un atkārtoti izskatīts 14.01.2015. sēdē (protokols Nr.1),
sakarā ar Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu Alfrēda Kalniņa iela 26 - 2 un
Alfrēda Kalniņa iela 26 - 3, Saulkrastos, slikto tehnisko stāvokli, kuru remonta izmaksām
nepieciešami vismaz 25 000 euro, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzsākt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu Alfrēda Kalniņa iela
26 – 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0645, platība 42,7
m2, un Alfrēda Kalniņa iela 26 – 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.
8013 900 0725, platība 20,4 m2, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai uzsākt atsavināšanas procedūru

§32
Par saistošo noteikumu
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”
izdošanu
Izskatot Saulkrastu novada domes 2015.gada budžeta un speciālā budžeta
projektu, kas izskatīts 20.01.2015. apvienotajā Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas, Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
komitejas, Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 46.panta
pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likuma „Likums par budžetu un
finanšu vadību” 6.pantu, likums „Par valsts budžetu 2015.gadam”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. SN 1/2015
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015. gada budžetu”
(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojumu rakstu triju dienu laikā pēc parakstīšanas
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi
pieejami Saulkrastu novada domes ēkā.

2015.gada 28.janvāra

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos

Nr. SN 1/2015
(prot. Nr.1/2015§32)

Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 2.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 46.pantu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
likumu "Likums par budžetu un finanšu vadību",
likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2015.gadam:
1.1.ieņēmumos 7 391 209 EUR apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr. 1;
1.2.izdevumos 7 391 209 EUR apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
2. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības speciālo budžetu 2015. gadam:
2.1.ieņēmumos 300 321 EUR apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr. 3
2.2.izdevumos 234 073 EUR apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi
pieejami Saulkrastu novada domes ēkā.

Saistošo noteikumu Nr. SN 1/2015
“Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu “
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžets izstrādāts, balstoties uz Saulkrastu
novada Attīstības programmu laika posmam no 2014. līdz 2020.gadam un ievērojot likumus
„Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts
budžetu 2015.gadam”, kā arī nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumus un citus
normatīvos aktus. Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamatā.
Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžets ir veidots, sabalansējot ekonomiskās
un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Kā galvenās 2015.gada budžeta
prioritātes ir izglītība, sociālie jautājumi un tautsaimniecība.
Sociālo pakalpojumu jomā paplašināsies piedāvāto sociālo pakalpojumu klāsts –
uzsākta aprūpe mājās. Tiks turpināta 2014.gada nogalē uzsāktā daudzbērnu ģimeņu atbalsta
programma, nodrošinot brīvpusdienas daudzbērnu ģimeņu bērniem novada izglītības iestādēs,
kā arī apmaksājot daļu mācību maksas Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā.
Budžetā paredzēti arī līdzekļi telpu paplašināšanai dienas centra vajadzībām ēkā Raiņa ielā 7
(bibliotēkas ēka).
2015.gadā plānots turpināt pilnveidot novada izglītības iestādes, paredzot būtiskus
ieguldījumus mācību līdzekļu nodrošinājumā, inventārā, kā arī remontdarbos. PII „Rūķītis”
tiks atjaunotas kāpņu telpas ar vējtveru durvīm, kā arī nodarbību telpa. Saulkrastu
sākumskolas ēkai tiks nomainīti logi, ierīkota vides pieejamības prasībām atbilstoša tualete,
kā arī ierīkots pacēlājs pie ieejas kāpnēm, bet vidusskolas ēkai plānots ierīkot gruntsūdeņu un
lietusūdeņu atvades sistēmu un renovēt garderobes telpas pagrabstāvā. Zvejniekciema
vidusskolā tiks pilnībā atjaunots vēstures kabinets un veikti ēkas elektrosadales
rekonstrukcijas darbi.
Lai nodrošinātu novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, 2015.gadā pēc
rekonstrukcijas pabeigšanas darbu uzsāks Zvejniekciema stadions, budžetā ir paredzēti
līdzekļi darbības nodrošināšanai. Savukārt Saulkrastos vidusskolas teritorijā plānots izbūvēt
multifunkcionālu sporta laukumu, kuru ziemas periodā varēs izmantot arī slidotavas
ierīkošanai. 2015.gadā tiks pabeigti energoefektivitātes darbi Saulkrastu slimnīcas ēkai, kā
rezultātā Saulkrastu slimnīcas ēkai būs labāka siltumnoturība un atjaunots vizuālais izskats.
Paredzēts ņemt aizņēmumu, lai nodrošinātu Saulkrastu slimnīcai dotāciju jauna rentgena
aparāta iegādei.
Ņemot vērā, ka 2015.gada vasarā notiks Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki, budžetā paredzēti līdzekļi kolektīvu tērpiem un izdevumi dalībai skatēs un svētkos.
Turpināsies arī Saulkrastu estrādes parka “Neibāde” atjaunošanas darbi – paredzēts
labiekārtot auto stāvlaukumu un rekonstruēt parka apgaismojuma sistēmu.
2015. gadā turpināsies novada infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas darbi.
Paredzēts realizēt vairākus meliorācijas un ielu apgaismojuma projektus, kā arī rekonstruēt
ietvi no Pēterupes ciema līdz dzelzceļa tiltam pār Pēterupi. Plānots turpināt uzsāktos
labiekārtošanas darbus novadā, koka laipu atjaunošanu izejās uz jūru, pludmales
labiekārtošanu. Zvejniekciemā tiks rekonstruēta centralizētā apkures sistēma un katlu māja,
pārbūvēta kanalizācijas sistēma ostas teritorijā un ierīkots elektrības pieslēgums
Zvejniekciema stadionam.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un
budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par
Saulkrastu novada pašvaldības 2015. gada budžetu” 1. un 3. pielikumā.
Skaitliskā informācija par budžeta izdevumiem ir Saulkrastu novada domes saistošo
noteikumu „Par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu” 2. un 4. pielikumā.

Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gada ieņēmumu prognoze
Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2015.gadā
plānots 7 391 209 euro, tai skaitā naudas atlikums no 2014. gada 704 435 euro, ieskaitot
uzņemtās saistības, un noslēgtie aizņēmumu līgumi projekta realizācijai par 13 098 euro.
Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa un tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi
(iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, nenodokļu ieņēmumi
(ieņēmumi no īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.), budžeta iestāžu ieņēmumi
(ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi),
valsts budžeta transferti (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums
Eiropas Savienības projektu īstenošanai) un pašvaldību budžetu transferti (ieņēmumi par
izglītības un sociālo funkciju nodrošināšanu).
2015.gada nodokļu ieņēmumi plānoti ar pieaugumu - par 3,4 % vairāk salīdzinot ar
2014.gada saņemtajiem nodokļu ieņēmumiem. Ieņēmumu kopapjoms palielināsies gada otrajā
pusē, kad tiks piešķirtas valsts budžeta mērķdotācijas izglītība nodrošināšanai pilnam gadam
un atgūstot līdzekļus no realizētajiem Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem.
Kopējais budžeta ieņēmumu sadalījums pa klasifikāciju kategorijām ir skatāms attēlā Nr.1.

Attēls Nr.1
Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada ieņēmumu struktūra EUR
Saulkrastu novada galvenais ieņēmumu avots ir nodokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju
ienākumu nodoklis 2015.gadā ir plānots 3 833 438 euro apmērā, kas veido 57,4% no
kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļi 2015.gadā plānoti 1 281 353
euro apmērā, kas veido otru būtiskāko pašvaldības ieņēmu avotu un sastāda 19,2% no
kopējiem pašvaldības ieņēmumiem.

Būtisks Saulkrastu novada ieņēmumu avots ir valsts budžeta transferti, kas sastāv no
divām daļām – valsts budžeta mērķdotācijas un Eiropas Savienības līdzfinansējums. Ņemot
vērā, ka gada sākumā mērķdotācijas pedagogu atalgojumiem ir piešķirtas tikai 8 mēnešiem,
kopējais mērķdotāciju apjoms palielināsies gada otrajā pusē, kad tiks piešķirtas mērķdotācijas
par pēdējiem četriem gada mēnešiem.
Eiropas Savienības līdzfinansējums 2015.gadā tiks norādīts pašvaldības ieņēmumos pēc
finansējuma atgūšanas.
Visi pārējie 2015.gada budžeta ieņēmumi veido tikai 8,73% no kopējiem pašvaldības
ieņēmumiem. No šiem ieņēmumiem visbūtiskāko apjomu sastāda ieņēmumi no citām
pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 145 715 euro apmērā.
Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada izdevumu prognoze
Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2015.gadam
plānots 7 391 209 euro apmērā, skatīt attēlu Nr.2.
Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par Saulkrastu
novada pašvaldības 2015.gada budžetu” 2.pielikumā ir pamatbudžeta izdevumu sadalījums
atbilstoši veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par izdevumu klasifikāciju. Norādītajos pielikumos ir atšifrējums izdevumu
kopsummai pa ekonomiskajiem klasifikācijas kodiem, kas sīkāk ir iztirzāti paskaidrojumos
2015.gada pamatbudžeta tāmei.

Attēls Nr.2
Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada izdevumu sadalījums EUR
Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
nodrošina Saulkrastu novada dome. Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Saulkrastu
novada pašvaldības nolikumu nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, Dzimtsarakstu
nodaļa, Finanšu un grāmatvedības nodaļa, Juridiskā nodaļa, Administratīvā komisija un

Iepirkumu komisija. Minēto izdevumu nodrošināšanai paredzēti 541 694 euro jeb 7,33 % no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
2014.gadā tika realizēti vairāki Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēti projekti,
2015.gadā mainās ES plānošanas periods, tādēļ budžeta izdevumos redzams būtisks
samazinājums, kas saistīts ar ES līdzfinansēto projektu skaita samazinājumu. Tomēr
Saulkrastu novada pašvaldība ir palielinājusi izdevumus tautsaimniecības izdevumiem, kuri
tiek finansēti no pašvaldības rīcībā esošiem naudas līdzekļiem.
Izglītības izdevumi no pašvaldības finansējuma ir palielinājušies, visām izglītības
iestādēm ir piešķirts lielāks finansējums. VJMMS kopējais budžets ir samazinājies, jo
2015.gadā VJMMS nav filiāle Carnikavas novadā un nav nepieciešami izdevumi filiāles
darbības nodrošināšanai. Kopējais finansējums izglītībai palielināsies gada otrajā pusē, jo
finansējums pedagogu atalgojumam ir paredzēti astoņiem mēnešiem.
Joprojām būtisku daļu no pašvaldības nodokļu ieņēmumiem – 464 512 euro Saulkrastu
pašvaldībai 2015. gadā ir jāpārskaita pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, nodrošinot
citām pašvaldībām „līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei„ un attiecīgi
samazinot iespējas rūpēties par sava novada ilgtermiņa attīstību, attīstot infrastruktūru un
risinot citu ar novada izaugsmi, izglītības procesa kvalitāti un darba vietu nodrošināšanu
saistītus jautājumus.
Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2015.gadā
Speciālā budžeta ieņēmumi tiek prognozēti 300 321 euro apmērā, šajos ieņēmumos
ietverti ieņēmumi no pašvaldības autoceļu un ielu fonda 124 558 euro apmērā. Autoceļu
fonda plānotie ieņēmumi 2015.gadā ir par 5,0 % vairāk kā 2014.gadā.
Speciālā budžeta izdevumi 2015.gadā tiek prognozēti 234 073 euro apmērā, no kuriem
ostu maksu izlietojums paredzēts 85 000 euro apmērā un ielu ceļu fonda izdevumi plānoti
130 959 euro apmērā. Tas ir vairāk kā plānotie ieņēmumi, kas skaidrojams ar šī fonda
līdzekļu atlikumu 2014.gada 31.decembrī.

§33
Par iekšējo noteikumu „Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu un institūciju
amatpersonu (darbinieku) darba apliecību izsniegšanas un nodošanas kārtība” izdošanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas Santas Bērziņas
iesniegto Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu „Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu
un institūciju amatpersonu (darbinieku) darba apliecību izsniegšanas un nodošanas kārtība”
projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izdot iekšējos noteikumus Nr. IeN 1/2015 „Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu un
institūciju amatpersonu (darbinieku) darba apliecību izsniegšanas un nodošanas
kārtība” (pielikumā).
2. Noteikumi stājas spēkā lēmuma pieņemšanas dienā.

2015.gada 28.janvāra

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Saulkrastos

Nr. IeN 1/2015
(prot. Nr.1/2015§33)

Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu un institūciju amatpersonu (darbinieku)
darba apliecību izsniegšanas un nodošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
I.
Vispārīgie noteikumi
1. Iekšējie noteikumi „Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu un institūciju amatpersonu
(darbinieku) darba apliecību izsniegšanas un nodošanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi)
nosaka kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldības iestādēs un institūcijās, izņemot
Saulkrastu pašvaldības policijā, nodarbinātām amatpersonām (darbiniekiem), kuru
pienākumu izpildei, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir nepieciešama darba apliecība
(turpmāk – amatpersonas), tiek izsniegta darba apliecība, un kārtība, kādā amatpersonas,
beidzot pildīt attiecīgos amata pienākumus, nodod darba apliecību.
2. Noteikumi attiecas uz Saulkrastu novada pašvaldības iestādēs un institūcijās nodarbinātām
amatpersonām (darbiniekiem), kuru pienākumu izpildei, atbilstoši normatīvajiem aktiem,
ir nepieciešama darba apliecība.
II. Amatpersonas darba apliecība
3. Darba apliecība ir laminēta identifikācijas karte, kurā ietverti visi Noteikumu 4.punktā
noteiktie rekvizīti (1.pielikums).
4. Amatpersonas darba apliecības priekšpusē (aversā) ir šāda informācija:
4.1. apakšējā daļā, kreisajā stūrī – amatpersonas fotogrāfija;
4.2. augšējā daļā, kreisajā stūrī – Saulkrastu novada domes simbolika;
4.3. augšējā daļā, centrā – Saulkrastu novada domes nosaukums;
4.4. augšējā daļā, zem Saulkrastu novada domes nosaukuma – attiecīgās iestādes vai
institūcijas nosaukums;
4.5. zem Noteikumu 4.3.punktā noteiktā nosaukuma – dokumenta nosaukums;
4.6. vidusdaļā – amatpersonas uzvārds (uzvārdi);
4.7. vidusdaļā, zem amatpersonas uzvārda – amatpersonas vārds (vārdi);
4.8. vidusdaļā, zem amatpersonas vārda– amatpersonas darbavieta (struktūrvienība) un
amats;
4.9. apakšējā daļā, vidū – amatpersonas darba apliecības numurs;
4.10. apakšējā daļā, labajā stūrī – darba apliecības derīguma termiņa beigu datums.
III. Amatpersonas darba apliecības izsniegšana un nodošana
5. Darba apliecību izsniedz:
5.1. pieņemot amatpersonu darbā;
5.2. pārceļot amatpersonu amatā, kurā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir
nepieciešama darba apliecība;
5.3. izbeidzoties esošās apliecības derīguma termiņam;
5.4. ja amatpersonas darba apliecība sabojāta vai zudusi;
5.5. mainoties amatpersonas personas datiem.
6. Darba apliecību anulē:
6.1. ja amatpersonas darba apliecība sabojāta vai zudusi;

6.2. izbeidzoties darba (amata) tiesiskajām attiecībām, kuru pienākumu izpildei attiecīgā
darba apliecība izsniegta.
7. Darba apliecību amatpersonai izsniedz uz laiku, kamēr tā ieņem noteikto amatu.
8. Darba apliecības derīguma termiņš ir 5 gadi.
9. Darba apliecības saņemšanu un nodošanu amatpersona apliecina ar parakstu darba
apliecību reģistrā.
10. Saņemot jaunu amatpersonas darba apliecību, amatpersona nodod agrāk izdoto darba
apliecību (apliecību nenodod, ja tā pazaudēta, nozagta vai iznīcināta).
11. Ja amatpersonu atstādina no amata (darba) pienākumu pildīšanas vai izbeidz darba
(amata) tiesiskās attiecības, tā atstādināšanas vai darba (amata) tiesisko attiecību
izbeigšanas dienā nodod iestādes vadītājam amatpersonas darba apliecību.
12. Darba apliecību reģistru kārto, darba apliecības izsniedz un pieņem Saulkrastu novada
domes lietvedība, pamatojoties uz attiecīgās iestādes vai institūcijas, kurā nodarbināta
amatpersona, vadītāja rakstveida iesnieguma.
13. Iestādes vai institūcijas, kurā nodarbināta amatpersona, vadītājs sagatavo un iesniedz
Saulkrastu novada domes lietvedībā iesniegumu par darba apliecības izsniegšanu vai
anulēšanu, nekavējoties pēc šo Noteikumu 5. un 6.punktā noteikto apstākļu iestāšanās vai
brīža, kad iestādes vai institūcijas vadītājs ir informēts par šo apstākļu iestāšanos, atkarībā
no tā, kurš no priekšnoteikumiem iestājas pirmais. Iesniedzot iesniegumu par darba
apliecības izsniegšanu, iestādes vai institūcijas vadītājs tam pievieno darba apliecībai
derīgu amatpersonas fotogrāfiju.
IV. Darba apliecību reģistrs
14. Darba apliecību reģistru kārto Saulkrastu novada domes lietvedība.
15. Reģistrā norāda šādas ziņas:
15.1. amatpersonas vārds, uzvārds;
15.2. amatpersonas personas kods;
15.3. iestāde vai institūcija, kurā amatpersona nodarbināta;
15.4. darba apliecības numurs;
15.5. darba apliecības izdošanas datums;
15.6. darba apliecības derīguma termiņa beigu datums;
15.7. atzīme par darba apliecības izdošanas vai anulēšanas iemeslu (atsauce uz attiecīgo šo
Noteikumu punktu);
15.8. amatpersonas paraksts par darba apliecības saņemšanu;
15.9. amatpersonas paraksts par darba apliecības nodošanu.
16. Saulkrastu novada domes lietvedības vadītājs ir atbildīgs par darba apliecībās un to
reģistrā ietvertās informācijas pareizumu.
VI. Noslēguma jautājumi
17. Tām amatpersonām, kuras savu amata pienākumu izpildi ir uzsākušas līdz šo Noteikumu
spēkā stāšanās dienai, darba apliecības, pamatojoties uz attiecīgās iestādes vai institūcijas
rakstveida iesniegumu, kurā norādītas Noteikumu 4.4., 4.6., 4.7. un 4.8.punktā ietvertās
ziņas, un kuram pievienota Noteikumu 4.1.punktā norādītā amatpersonas fotogrāfija, tiek
izsniegtas līdz 2015.gada 31.martam.
18. Noteikumi stājas spēkā to izdošanas dienā.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

1.pielikums
28.01.2015.iekšējiem noteikumiem
Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu un
institūciju amatpersonu (darbinieku)
darba apliecību izsniegšanas un nodošanas kārtība

Amatpersonas darba apliecības paraugs
Darba apliecības priekšpuse (averss)

SAULKRASTU NOVADA DOME
Institūcijas vai iestādes nosaukums
DARBA APLIECĪBA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UZVĀRDS
VĀRDS
DARBAVIETA
AMATS
NUMURS
DERĪGUMA TERMIŅŠ

§34
Par saistošo noteikumu
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos
Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības programmas apguvei”” izdošanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas Santas Bērziņas
iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes
saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem
(aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības
iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” projektu, ņemot vērā 2015.gada
14.janvāra Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes (protokols Nr.1)
atzinumu, kā arī pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr. SN 2/2015 „Grozījumi Saulkrastu novada domes
2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas
izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei””.
2. Izdotos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus bezmaksas informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes
Ziņas“.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā
kārtībā.
§35
Par dotācijas pārskaitīšanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa G.Ozoliņa 22.01.2015.
iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” iesniegtos aktus Nr.14A/0913,
Nr.1A/1214, Nr.2A/1214, Nr.3A/1214 un pamatojoties uz saņemtajiem aktiem,
pārskaitīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” dotāciju 10 696,75 euro apmērā.

§36
Par domes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likums” 5.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 13.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.februāri Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam noteikt mēnešalgu
1605,16 euro (viens tūkstotis seši simti pieci euro, 16 centi) mēnesī.
2. Atcelt Saulkrastu novada domes 30.01.2013. lēmumu Nr.1 §43.

§37
Par domes priekšsēdētāja vietnieka atlīdzības noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likums” 5.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 13.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.februāri Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietniekam noteikt
mēnešalgu 1320,58 euro (viens tūkstotis trīs simti divdesmit euro, 58 centi) mēnesī.
2. Atcelt Saulkrastu novada domes 30.01.2013. lēmumu Nr.1 §44.
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