SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.13
LĒMUMI
(24.09.2014.)

§2
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu (reģ.2014.gada 18.jūlijā, reģ.Nr.01.14./0720140375/IN2104), 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, 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),
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, kā ziņu anulēšanas
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.

§3
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) pilnvarotās personas X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu
(reģ.Nr.01.-14./0720140452/IN2162), 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, 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.

§4
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2014.gada 10.septembra sēdē (protokols
Nr.9), pamatojoties uz 2002.gada 29. novembrī noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma
Nr.04/01 7.5. un 10.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi.
2. Nekustamo īpašumu nodaļai sagatavot līguma projektu izskatīšanai domes sēdē.

§5
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2014.gada
10.septembra sēdē (protokols Nr.9), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.b) apakšpunktu ,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (vārds,
uzvārds) par laika periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.septembrim par
Saulkrastu pašvaldības nedzīvojamo telpu 24,78 m2 platībā nomu Raiņa ielā 7,
Saulkrastos, friziera pakalpojumu sniegšanai.
2. Noteikt nomas maksu 35,19 euro (trīsdesmit pieci euro 19 centi), PVN 21% 7,39 euro
(septiņi euro 39 centi), kopā mēnesī 42,58 euro (četrdesmit divi euro 58 centi).

§6
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz 2013.gada
12.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma 2.2. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Izbeigt ar 2014.gada 30.septembri 2013.gada 12.novembrī noslēgto zemes nomas
līgumu, kas noslēgts ar X.X. (vārds, uzvārds) par Saulkrastu novada pašvaldības

zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums
(xxxxx), daļas 300 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza uzturēšanai.
2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu parakstīt vienošanos.

§7
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.punktu un Saulkrastu novada domes 28.10.2010. Saistošo noteikumu Nr.16 “Par
Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus
iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu” 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds), zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par
Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu
nov., kadastra apzīmējums (xxxxx), daļas 300 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza
uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu 15% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības - 5,48 euro
(pieci euro 48 centi) un 21% PVN 1,15 euro (viens euro 15 centi), kopā gadā 6,63
euro (seši euro 63 centi).

§8
Par neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles noteikumu apstiprināšanu un izsoles
komisijas apstiprināšanu
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumu „Par
nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras uzsākšanu”, domes sēdes protokola izraksts
Nr.12§14, par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošas neapdzīvojamās telpas Ainažu iela
10 - 1A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, atsavināšanu, nekustamā īpašuma vērtētāja A.Gusāra
(LĪVA sertifikāts Nr. 36) 25.06.2014. noteikto neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 – 1A
tirgus vērtību un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 10.septembra sēdes atzinumu
(protokols Nr.10),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapdzīvojamās telpas
Ainažu iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0727,

platība 29,7 m2, mutisku izsoli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 - 1A,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0727, nosacīto cenu, kas vienāda
ar tirgus vērtību 10 800,00 euro (desmit tūkstoši astoņi simti euro 00 centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapdzīvojamās
telpas Ainažu iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013
900 0727, izsoles noteikumus (pielikumā).
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ainažu iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
izsoles komisiju 4 locekļu sastāvā :
4.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks;
4.2. komisijas loceklis – Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas
nekustamo īpašumu speciālists Artis Blankenbergs;
4.3.komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes grāmatvedības nodaļas vadītāja,
galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte
4.4. komisijas sekretāre – Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu
speciāliste Daina Kučeruka
5.
Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2014.gada 7.novembrī rīkot nekustamā
īpašuma izsoli.

APSTIPRINĀTI
ar Saulkrastu novada domes
2014.gada 24.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.13§8)
SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NEAPDZĪVOJAMĀS TELPAS AINAŽU IELĀ 10-1A,
SAULKRASTOS,
IZSOLES NOTEIKUMI
Noteikumi izdoti saskaņā ar
Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu
I Vispārīgie noteikumi
1. Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Saulkrastu novada pašvaldībai (turpmāk –
pašvaldība) piederošs nekustamais īpašums, kas atrodas Ainažu ielā 10 – 1A, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013 900 0727, un sastāv no neapdzīvojamās
telpas ar kopējo platību 29,7 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums).
2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 10 800 euro (desmit tūkstoši astoņi
simti euro 00 centi).
3. Izsoles mērķis - pārdot nekustamo īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot
pretendentu, kas šādu cenu piedāvās mutiskā izsolē.
4. Izsoles dalībnieki pirms izsoles iesniedz nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās mantas
nosacītās cenas, iemaksājot to Saulkrastu novada domes, reģistrācijas Nr. 90000068680,
bankas kontā LV78UNLA0050008528948, kas atvērts AS "SEB Banka". Nodrošinājums
uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.
5. Izsoles rīkotājs – Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk - izsoles
komisija).
6. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt nekustamo īpašumu dabā iepriekš
sazinoties pa tālruņa numuru 22008416.
7. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek saskaņā ar
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes
ziņas” publicēto informāciju.
II Informācijas publicēšanas kārtība
8. Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli tiek publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes ziņas” un Saulkrastu novada
pašvaldības mājaslapā interneta vietnē www.saulkrasti.lv sešas nedēļas pirms izsoles dienas.
Informāciju par izsoli izliek labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma un redzamā vietā
pašvaldības ēkā.
III Izsoles dalībnieki
9. Par izsoles dalībnieku var būt ikviena fiziska vai juridiska persona, kurai saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem ir tiesības iegādāties nekustamo
īpašumu.
10. Juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība iesniedz nekustamā īpašuma izsoles rīkotājam
apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju

(amatpersonu) kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā
īpašuma iegādi.
11. Izsoles dalībnieki, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no
nekustamā īpašuma nosacītās cenas 1 080,00 euro (viens tūkstotis astoņdesmit euro 00
centi) apmērā.
12. Izsoles dalībnieki, kas nav iemaksājuši nodrošinājumu, izsolei netiek pielaisti.
13. Izsoles dalībnieki – juridiskas personas izsolei netiek pielaisti, ja izsoles dienā izsoles
komisija konstatē, ka attiecīgās juridiskās personas darbība ir apturēta ar Valsts
ieņēmumu dienesta lēmumu.
14. Ja izsoles dalībniekam ir nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, viņš līdz izsoles dienai
iesniedz iesniegumu Saulkrastu novada domē, norādot pirmpirkuma tiesību pieteikšanas
faktu un tiesisko pamatojumu, pievienojot iesniegumā norādītās informācijas
pamatojošus dokumentus..
IV Dalībnieku reģistrācijas kārtība
15. Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē 107. kabinetā, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2014. gada 7.novembra plkst. 9.30 .
16. Izsoles dalībnieki, kuri vēlas reģistrēties izsolei, iesniedz izsoles komisijai šādus
dokumentus:
16.1. fiziska persona:
16.1.1. pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
16.1.2. nodrošinājuma samaksu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu).
16.2. juridiska persona (arī personālsabiedrība):
16.2.1. apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes
institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;
16.2.2. attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi;
16.2.3. nodrošinājuma samaksu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
16.2.4. juridiskās personas pārstāvja pilnvaru.
V Izsoles norise
17. Izsole notiks 2014. gada 7.novembrī Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē
Raiņa iela 8, Saulkrastos, plkst. 10.00.
18. Izsoles dalībnieki pirms izsoles ar savu parakstu reģistrācijas žurnālā (1.pielikums)
apliecina, ka ir iepazinušies ar izsoles noteikumiem un ir saņēmuši izsoles reģistrācijas
apliecību (2. pielikums). Izsoles reģistrs ir izsoles noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
19. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs, kurš atklājot izsoli, nosauc savu vārdu,
uzvārdu un katra komisijas locekļa uzvārdu, raksturo izsolāmo objektu un paziņo tā
sākotnējo cenu, kā arī summu, par kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i.
par 500,00 euro (pieci simti euro 00 euro centi).
20. Ja izsolē piedalās dalībnieki, kas ir pieteikuši pirmpirkuma tiesības, izsoles vadītājs par to
informē izsoles dalībniekus.
21. Atklājot izsoli, izsoles rīkotājs pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā
saraksta, kurā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja
pārstāvja vārdu un uzvārdu (3.pielikums).
22. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā ieraksta visas komisijas priekšsēdētāja un izsoles
dalībnieku darbības izsoles gaitā.
23. Izsoles dalībnieki pēc izsoles vadītāja aicinājuma uzsāk solīšanu. Izsoles vadītājs paziņo
pirmā solītāja piedāvāto cenu.

24. Pārsolīšanai beidzoties, izsoles vadītājs trīs reizes jautā, vai neviens nesola vairāk. Ja pēc
trešās reizes neseko pārsolījums, izsoles vadītājs izdara piesitienu un paziņo, ka
pārsolījumus vairs nepieņem un izsolāmais nekustamais īpašums ir pārdots.
25. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
26. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu ar savu parakstu protokolā apliecina
savu gribu pirkt nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu.
27. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.
28. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, atsakās parakstīties protokolā,
uzskatāms, ka viņš ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no
izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.
29. Izsoles dalībnieki, kas nav nosolījuši nekustamo īpašumu vai 13.punktā noteiktās personas
nekavējoties pēc izsoles beigām iesniedz izsoles rīkotājam iesniegumu par izsoles
nodrošinājuma izsniegšanu atpakaļ, norādot bankas kontu un bankas nosaukumu, kurā
ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.
30. Izsoles dalībniekiem, kas nav nosolījuši nekustamo īpašumu vai 13.punktā noteiktajām
personām iemaksātais izsoles nodrošinājums pēc izsoles septiņu darba dienu laikā tiek
izsniegts atpakaļ, ieskaitot to attiecīgā izsoles dalībnieka bankas kontā.
31. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis nekustamo īpašumu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu
izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai, un
saņem izziņu norēķiniem par izsolē iegūto nekustamo īpašumu.
32. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis nekustamo īpašumu, piedāvāto augstāko summu par
nosolīto nekustamo īpašumu samaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas,
iemaksājot to šo noteikumu 4.punktā noteiktajā bankas kontā. Iemaksātā nodrošinājuma
summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.
33. Ja nosolītājs piecu darba dienu laikā no izsoles dienas nav samaksājis nosolīto cenu, izsole
ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. Nokavējot noteikto samaksas termiņu,
nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, bet mantas atsavināšana turpināma Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā.
34. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, izsoles komisija par to
informē pircēju, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.
35. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no
paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu
par paša nosolīto augstāko cenu.
36. Ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un tas ir
ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par īpašuma pārdošanu vienīgajam izsoles
dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli.
37. Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama
par nenotikušu.
VI Izsoles rezultātu apstiprināšana
38. Izsoles komisija sagatavo izsoles protokolu un apstiprina to septiņu dienu laikā pēc
izsoles. Izsoles komisija izsoles protokolu iesniedz Saulkrastu novada domei
apstiprināšanai.
39. Saulkrastu novada dome izsoles rezultātus apstiprina kārtējā sēdē (ja ir saņemts izsoles
noteikumu 32.punktā paredzētais maksājums), taču ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc
32.punktā paredzēto maksājumu nokārtošanas. Saulkrastu novada dome neapstiprina
izsoles rezultātus Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 35.pantā noteiktajos
gadījumos.
VII Līguma slēgšanas un norēķina kārtība

40. Nekustamā īpašuma nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
paraksta pirkuma līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību
nosaka Saulkrastu novada dome, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.
41. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz
nekustamā īpašuma pircējs.
42. Izsoles dalībniekiem ir tiesības ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienas iesniegt sūdzību Saulkrastu novada domē par izsoles komisijas
veiktajām darbībām.
VIII

Nenotikusi izsole

43. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
43.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;
43.2 .neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;
43.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

1.pielikums
24.09.2014.
neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 – 1A
izsoles noteikumiem
IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRS

Nr.
p.
k.

Reģ.
Nr.

Vārds, uzvārds
juridiskas pers.
nosaukums

Adrese,
tālrunis

Reģistrators ______________________
(vārds, uzvārds)

Atzīme par
izsoles
noteikumu
saņemšanu

Atzīme
par
nodrošinājuma
samaksu

Paraksts

___________________
(paraksts)

2.pielikums
24.09.2014.
neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 – 1A
izsoles noteikumiem

Saulkrastu novada dome, reģ. Nr. 90000068680, Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV - 2160

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr. ______
_____________________________________________________________________
(izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods)
dzīv. __________________________________________________________________
(adrese, tālruņa Nr.)
_____________________________________________________________________
samaksājis nodrošinājumu EUR 1 080,00 (viens tūkstotis astoņdesmit euro) un ieguvis
tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2014. gada 7.novembrī plkst. 10:00 Saulkrastu novada
domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, un kurā tiks izsolīta Saulkrastu novada pašvaldības
neapdzīvojamā telpa Ainažu iela 10 – 1A, Saulkrasti.

APLIECĪBA izdota 2014. gada ________________

Reģistrators_______________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________
(paraksts)

3.pielikums
24.09.2014.
neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 – 1A
izsoles noteikumiem
IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS
Dalībnieka
reģ. Nr.

Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums

Komisijas priekšsēdētājs
Protokoliste
Izsoles komisijas locekļi

Solītā cena, paraksts

§9
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz likuma
“Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 2015.gada 15.septembrim nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu
maksājumu samaksu 1433,52 euro apmērā, ko sastāda pamatparāds 1088,08 euro un
nokavējuma nauda 345,44 euro, par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrasti,
Saulkrastu nov., kadastra apz. (xxxxx) saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:
Datums
15.10.2014.
17.11.2014.
15.12.2014.
15.01.2015.
16.02.2015.
16.03.2015.
15.04.2015.
15.05.2015.
15.06.2015.
15.07.2015.
17.08.2015.
15.09.2015.
Kopā

Pamatparāds
(euro)
90,68
90,68
90,68
90,68
90,67
90,67
90,67
90,67
90,67
90,67
90,67
90,67
1 088,08

Nokavējuma
nauda (euro)
28,79
28,79
28,79
28,79
28,79
28,79
28,79
28,79
28,78
28,78
28,78
28,78
345,44

Kopā
(euro)
119,47
119,47
119,47
119,47
119,46
119,46
119,46
119,46
119,45
119,45
119,45
119,45
1 433,52

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos.
§10
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz likuma
“Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 2015.gada 15.septembrim nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu
maksājumu samaksu 810,34 euro apmērā, ko sastāda pamatparāds 623,07 euro un
nokavējuma nauda 187,27 euro, par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrasti,
Saulkrastu nov., kadastra apz. (xxxxx), saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:

Datums
15.10.2014.
17.11.2014.
15.12.2014.
15.01.2015.
16.02.2015.
16.03.2015.
15.04.2015.
15.05.2015.
15.06.2015.
15.07.2015.
17.08.2015.
15.09.2015.
Kopā

Pamatparāds
(euro)
51,93
51,93
51,93
51,92
51,92
51,92
51,92
51,92
51,92
51,92
51,92
51,92
623,07

Nokavējuma
nauda (euro)
15,60
15,60
15,60
15,61
15,61
15,61
15,61
15,61
15,61
15,61
15,60
15,60
187,27

Kopā
(euro)
67,53
67,53
67,53
67,53
67,53
67,53
67,53
67,53
67,53
67,53
67,52
67,52
810,34

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos.

§11
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz likuma
“Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 2015.gada 15.septembrim nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu
maksājumu samaksu 555,78 euro apmērā, ko sastāda pamatparāds 415,09 euro un
nokavējuma nauda 140,69 euro, par nekustamā īpašuma XX (adrese) Saulkrasti,
Saulkrastu nov., kadastra apz. (xxxxx), ½ domājamo daļu, saskaņā ar parāda nomaksas
grafiku:
Datums
15.10.2014.
17.11.2014.
15.12.2014.
15.01.2015.
16.02.2015.
16.03.2015.
15.04.2015.
15.05.2015.
15.06.2015.
15.07.2015.
17.08.2015.
15.09.2015.

Pamatparāds
(euro)
34,59
34,59
34,59
34,59
34,59
34,59
34,59
34,59
34,59
34,59
34,59
34,60

Nokavējuma
nauda (euro)
11,73
11,73
11,73
11,73
11,73
11,73
11,72
11,72
11,72
11,72
11,72
11,71

Kopā
(euro)
46,32
46,32
46,32
46,32
46,32
46,32
46,31
46,31
46,31
46,31
46,31
46,31

Kopā

415,09

140,69

555,78

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos.
§12
Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē
Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga
2014.gada 2.septembra iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību”
2.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Uzņemt Saulkrastu pašvaldības bilancē Saulkrastu pašvaldībai piekritīgas zemes
vienības:
1.1.Vidrižu iela 5.zemes vienība, Saulkrasti, kadastra apz. 80130040191, platība 478 m2,
vērtība 67,00 euro;
1.2.Alfrēda Kalniņa iela 2.zemes vienība, Saulkrasti, kad.apz. 80130020248, platība 1000
m2, vērtība 140,00 euro;
1.3.Vāravas iela, Saulkrasti, kad.apz. 80130020252, platība 720 m2, vērtība 101,00 euro.
§13
Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē
Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga
2014.gada 2.septembra iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību”
2.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Uzņemt Saulkrastu pašvaldības bilancē Saulkrastu pašvaldībai piekritīgas zemes
vienības:
1.1.,,Selga 234’’, Selga, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra apz .80330030211,
platība 0,075 ha, vērtība 4268,00 euro;
1.2.,,Selga 292’’, Selga, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra apz. 80330031087,
platība 0,058 ha, vērtība 3000,00 euro;
1.3.,,Silmala 186’’, Silmala, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra apz.
80330021669, platība 0,062 ha, vērtība 3528,00 euro;
1.4.,,Priedes 200’’, Priedes, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra apz.
80330032445, platība 0,0594 ha, vērtība 3380,00 euro;
1.5.,,Jubileja 224’’, Jubileja, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra apz.
80330032527, platība 0,0584 ha, vērtība 3323,00 euro;
1.6.,,Silmala 185’’, Silmala, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra apz.
80330020768, platība 0,0699 ha, vērtība 3977,00 euro;

1.7.,,Saulīte 187’’, Saulīte, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra apz.
80330021925, platība 0,063 ha, vērtība 3334,00 euro;
1.8.Meža prospekts 4, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra apz. 80330010861, ¼
(viena ceturtā) domājamā daļa no platības 0,4492 ha, vērtības 36060,00 euro;
1.9.,,Gaisma 240’’, Gaisma, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra apz.
80330021316, platība 0,09 ha, vērtība 5121,00 euro;
1.10.
Upes iela 54A, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra apz. 80330011130,
platība 0,29 ha, vērtība 28,00 euro;
1.11.
Murjāņu iela 31, Saulkrasti, kadastra apz. 80130030097, platība 1,0449 ha,
vērtība 731,00 euro;
1.12.
,,Starpgabals 1’’, Saulkrasti, kadastra apz. 80130050167, platība 0,086 ha,
vērtība 60,00 euro;
1.13.
,,Starpgabals 13’’, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra apz.
80330011040, platība 0,01 ha, vērtība 1281,00 euro;
1.14.
,,Starpgabals 15’’, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra apz.
80330011113, platība 0,06 ha, vērtība 7686,00 euro;
1.15.
,,Starpgabals 16’’, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra apz.
80330011152, platība 0,077 ha, vērtība 108,00 euro;
1.16.
,,Starpgabals 17’’, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra apz.
80330011153, platība 0,018 ha, vērtība 25,00 euro;
1.17.
,,Starpgabals 18’’, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra apz.
80330011154, platība 0,015 ha, vērtība 21,00 euro;
1.18.
,,Starpgabals 19’’, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra apz.
80330011155, platība 0,015 ha, vērtība 21,00 euro;

§14
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz
Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu
novadā” 2.3. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, 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) par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu novads,
laika periodā no 01.10.2014. līdz 27.01.2016.

§15
Par zemes vienību atdalīšanu, jaunu īpašumu izveidošanu,
adreses un nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2014.gada 10.septembra sēdē (protokols
Nr.9), pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.

1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu un Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunveļas”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra Nr. 80330030175, atdalot katru zemes vienību, izveidojot trīs jaunus
nekustamos īpašumus.
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330030175, platība 0,5367 ha,
adresi ,,Jaunveļas’’, Saulainā ieleja, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
īpašumam ,,Jaunveļas’’ dalīto zemes lietošanas mērķi – 0,12 ha individuālo dzīvojamo
māju apbūve, kods – 0601, 0.4167 ha zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods – 0101.
3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330030177, platība 0,192 ha,
nosaukumu ,,Mežgundegas’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt zemes
lietošanas mērķi īpašumam „Mežgundegas” - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201.
4. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330032940, platība 0.0765 ha,
nosaukumu ,,Mazveļas”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt zemes
lietošanas mērķi īpašumam „Mazveļas’’ - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201.

§16
Par precizējumiem Saulkrastu novada domes 30.07.2014. lēmumā
„Par zemesgabala Avotu iela 3, Saulkrastos, ½ domājamo daļu piekritību valstij”,
domes sēdes protokola izraksts Nr.11§11
Izskatot VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, reģ. Nr. 40003294758, adrese Vaļņu iela
28, Rīga, Nekustamā īpašuma formēšanas un reģistrācijas daļas vadītājas I.Laizānes
2014.gada 9.septembra iesniegumu Nr.8-2/13790, ar lūgumu precizēt Saulkrastu novada
domes 2014.gada 30.jūlija lēmuma „Par zemesgabala Avotu iela 3, Saulkrastos, ½ domājamo
daļu piekritību valstij” (domes sēdes protokola izraksts Nr.11§11) lēmuma pamatojošās daļas
2. apakšpunktu, atbilstoši Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumam Nr.10000524056,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumu „Par zemesgabala
Avotu iela 3, Saulkrastos, ½ domājamo daļu piekritību valstij” (domes sēdes protokola
izraksts Nr.11§11), izsakot lēmuma pamatojošās daļas 2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2) uz zemesgabala atrodas Gundegai Stalažai piederošs ēku/būvju īpašums, kadastra
Nr. 8013 503 0014;”.

§17
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.1.
apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, 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) par nekustamo īpašumu XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu novads, laika periodā no 01.10.2014. līdz 31.12.2015.

§18
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Izskatot SIA ,,Delta kompānija’’, 2014.gada 10.septembra iesniegumu par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma Skuju iela 20 (kadastra apzīmējums
80130030773), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu;
2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 1’’ – ,,Skuju iela 20,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve, kods – 0601, platība 0.2519 ha;
3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 2’’ – Selgas iela 9,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve, kods – 0601, platība 0.1447 ha.

§19
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) pilnvarotās personas X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu
par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma Bērzu iela 6/8 (kadastra apzīmējums
80130030752), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 2’’ – Bērzu iela 10A,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve, kods – 0601, platība 0.12 ha.
§20
Par daudzbērnu ģimeņu bērnu- Saulkrastu novada
vispārizglītojošo skolu izglītojamo no 5. līdz 12.klasei
un PII „Rūķītis” audzēkņu ēdināšanu
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 2014.gada
5.septembra iesniegumu Nr. 01-5/137 „Par daudzbērnu ģimeņu bērnu- Saulkrastu novada
vispārizglītojošo skolu izglītojamo ēdināšanu”, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Sociālo
jautājumu komitejas 2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.7), un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta septīto punktu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Apmaksāt no Saulkrastu sociālā dienesta budžeta daudzbērnu ģimeņu bērnuSaulkrastu novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo no 5.klases līdz 12.klasei un PII
„Rūķītis” audzēkņu ēdināšanas izdevumus, pēc piestādītā rēķina.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.oktobri.

§21
Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā
Izskatot Bērnu tiesību aizsardzības komisijas priekšsēdētājas Ritas Brīvkalnes
13.08.2014. iesniegumu „Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā”, kas
izskatīts 10.09.2014. Sociālo jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.7, pamatojoties uz Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 58.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 23.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva Saulkrastu novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietnieci Ritu Brīvkalni.

2. Iekļaut Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā Saulkrastu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāju Baibu Melderi.
3. Apstiprināt Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisiju šādā
sastāvā:
1.1.Baiba Meldere, Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
1.2.Sigita Kliedere, Saulkrastu sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar
bērniem;
1.3.Ingūna Feldmane, Saulkrastu Bērnu un jauniešu dienas centra „Saulespuķe” vadītāja;
1.4.Rota Ļihačeva, psiholoģe;
1.5.Ingūna Rodzeviča, psiholoģe;
1.6.Baiba Cīrule, Zvejniekciema vidusskolas sociālā pedagoģe;
1.7.Raitis Zeps, Saulkrastu vidusskolas sociālais pedagogs;
1.8.Aleksandrs Inārs Zaharāns, Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks.
§22
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldībā 2014.gada 1.septembrī saņemts X.X. (vārds, uzvārds)
(turpmāk – iesniedzēja), 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 2014.gada 10.septembra
atzinumu (protokols Nr.9) par kompensācijas piešķiršanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.septembri piešķirt 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 „Pūces skola”, reģistrācijas numurs
40103489806.
2. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas
kārtību.

§23
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldībā 2014.gada 27.augustā saņemts X.X. (vārds, uzvārds),
deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese), Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161, iesniegums
ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja meitai X.X. (vārds,

uzvārds), deklarēta: 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 2014.gada 10.septembra sēdes
atzinumu (protokols Nr.9) par kompensācijas piešķiršanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.septembri piešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, uzvārds) ,
106,72 euro (viens simts seši euro, 72 centi) mēnesī par to, ka viņa meita X.X. (vārds,
uzvārds), apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs
40103489806.
2. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas
kārtību.

§24
Par PII „Rūķītis” pārskatu par uzskaitē
esošajiem bērniem
Izskatot pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk- PII) „Rūķītis” vadītājas Sanitas
Tībergas 2014.gada 8.septembrī iesniegto pārskatu “Par PII Rūķītis uzskaitē esošajiem
bērniem, par bērniem, kuri pārtraukuši iestādes apmeklēšanu un par bērniem, kuri uzņemti
iestādē”, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
komitejas 2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.9), pamatojoties uz 26.08.2009.
saistošo noteikumu Nr.17 „Par bērnu reģistrēšanu un uzņemšanas kārtību Saulkrastu
pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”” 5.3.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai PII “Rūķītis” vadītājas iesniegto pārskatu par PII “Rūķītis uzskaitē
esošajiem bērniem, par bērniem, kuri pārtraukuši iestādes apmeklēšanu un par
bērniem, kuri uzņemti iestādē.

§25
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2010.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā”
apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara
Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada domes 2010.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.7
„Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju
kategorijām Saulkrastu novadā” grozījumu projektu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2010.gada
31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā”
(pielikumā).
2. Apstiprinātos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstveidā 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.

2014.gada 24.septembra

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Nr.14
Apstiprināti
Saulkrastu novada domes
2014.gada 24.septembra sēdē
(prot. Nr.13§25)

“Grozījumi Saulkrastu novada domes 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
1. 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:
1.1. Noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā svītrot vārdu “nestrādājošiem”;
1.2. Papildināt Noteikumu 2.punktu ar 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.6. komersantiem, kuru dzīvojamās mājas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos, un īrnieks, kurš ir
Latvijas Republikas rezidents, deklarējis savu dzīvesvietu šajā īpašumā – 70 % apmērā no
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.”;
1.3. Izteikt Noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:
“7. Nodokļa atvieglojuma saņemšanai Noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. un 2.6.apakšpunktā minētās
personas iesniedz Saulkrastu novada domē motivētu rakstveida iesniegumu līdz tekošā
kalendārā gada 1.martam.”;
1.4. Papildināt Noteikumu 8.punktu ar 8.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.4. Noteikumu 2.6.apakšpunktā minētajām personām - īres līguma oriģinālu, iesniedzot
apliecinātu kopiju.”
2. Grozījumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis

Saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 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
1. Noteikumu projekta
nepieciešamības pamatojums.
2. Īss noteikumu projekta satura
izklāsts.

Norādāmā informācija
Grozījumi veikti, lai precizētu un papildinātu atsevišķus
saistošo noteikumu punktus.
No saistošo noteikumu punktiem tiek svītrots vārds
“nestrādājošiem”, kā rezultātā 1. un 2.grupas invalīdi ir
tiesīgi saņemt nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus
arī tad, ja viņi strādā.
Saistošajos noteikumos tiek iestrādāts uzņēmējdarbības
atbalsta princips, teritorijas attīstības un teritorijas
sakārtošanas princips, piemērojot nodokļu atvieglojumus
70 % apmērā komersantiem, kuru dzīvojamās mājas ir
sadalītas dzīvokļu īpašumos, un īrnieks, kurš ir Latvijas
Republikas rezidents, ir deklarējis savu dzīvesvietu šajā
īpašumā.
Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības
budžetu.

3. Informācija par plānoto
noteikumu projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto
Noteikumu projektam ir pozitīva ietekme uz
uzņēmējdarbības
attīstību,
teritorijas
attīstības
noteikumu projekta ietekmi uz
veicināšanu un sakārtošanu Saulkrastu novadā.
sociāli ekonomisko stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības
teritorijā.
5. Informācija par
Nav.
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
privātpersonām.

Domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis

§26
Par saistošo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras
un sporta centrs” maksas pakalpojumu un telpu īres maksas cenrādis”” apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” direktores J. Krūmiņas iesniegto saistošo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības
aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” maksas pakalpojumu un telpu īres maksas
cenrādis”” projektu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un Publisko aģentūru likuma
17.panta ceturto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras
„Saulkrastu kultūras un sporta centrs” maksas pakalpojumu un telpu īres maksas
cenrādis”” (pielikumā);
2. Apstiprinātos 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.

2014.gada 24.septembra

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Nr.15
Apstiprināti
Saulkrastu novada domes
2014. gada 24.septembra sēdē
(prot. Nr.13§26)

Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
maksas pakalpojumu un telpu īres maksas cenrādis
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1. punktu un
Publisko aģentūru likuma 17.panta
ceturto daļu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” (turpmāk – aģentūra) maksas pakalpojumu un telpu īres
maksu izcenojumu.
II.

Maksas pakalpojumu un telpu īres maksu izcenojumi

2. Ieejas biļešu cenas aģentūras rīkotajos pasākumos:
2.1. diskotēkas – no 1 līdz 10 euro;
2.2. atpūtas vakari, balles pie galdiņiem, teātra izrādes, profesionālu mākslinieku
koncerti – no 1 līdz 25 euro;
2.3. balles, zaļumballes – no 1 līdz 10 euro;
2.4. pasākumi bērniem – no 1 līdz 7 euro;
2.5. tematiski pasākumi, tikšanās – no 1 līdz 10 euro;
2.6. pašdarbības kolektīvu koncerti – no 1 līdz 10 euro;
2.7. sporta sacensības – no 1 līdz 10 euro.
3. Maksa par tirdzniecības vietu aģentūras rīkotajos pasākumos, telpās un teritorijā:
3.1. par pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecību bez alkohola platībai līdz 3 m2 – 14
euro, par katru nākamo m2 papildus 1 euro;
3.2. par tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem platībai līdz 3 m2 – 30 euro, par
katru nākamo m2 papildus 1 euro;
3.3. prezentāciju organizēšanai un individuālā darba veicējiem, realizējot savu ražoto
produkciju – 2,50 euro;
3.4. visa veida loteriju un radošo darbnīcu organizētājiem platībai līdz 3 m2 – 14 euro,
par katru nākamo m2 papildus 1 euro.
4. Maksa par pasākumu organizēšanu kultūras namā “Zvejniekciems”, Saulkrastu estrādē
un Saulkrastu sporta centra telpās pasākuma organizatoriem, kuri tirgo savas biļetes:
4.1. teātra izrādēs, koncertos, atpūtas un izklaides pasākumos un sporta sacensībās
bērnu auditorijai 5% no ieņēmumiem par pārdotajām biļetēm;
4.2. teātra izrādēs, koncertos, atpūtas un izklaides pasākumos un sporta sacensībās
pieaugušo auditorijai 10% no ieņēmumiem par pārdotajām biļetēm.

5. Maksa individuālajiem sporta spēļu zāles, vingrošanas un trenažieru zāles
apmeklētājiem Saulkrastu sporta centrā:
5.1. 2 euro stundā;
5.2. abonements uz 1 mēnesi – 20 euro, uz 3 mēnešiem – 50 euro, uz pusgadu – 90
euro;
5.3. Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu audzēkņiem (uzrādot skolēnu apliecību
un vecāku atļauju) un pedagogiem, Saulkrastu pašvaldības policijas darbiniekiem,
pirmsskolas bērniem kopā ar vecākiem – bezmaksas;
5.4. trenažieru zāles apmeklējums darba dienās no plkst. 8.00 – 11.00 visiem
apmeklētājiem bez maksas;
5.5. sporta zāles apmeklējums svētdienās no plkst.10.00 – 20.00 saskaņā ar sporta
veidu grafiku visiem apmeklētājiem bez maksas.
6. Dalība maksa:
6.1. dalības maksa pasākumos, festivālos, konkursos, sacensībās:
6.1.1. vienam dalībniekam – no 1 līdz 30 euro dienā;
6.1.2. kolektīvam, komandai – no 10 līdz 100 euro dienā;
6.2. dalība kursos, lekcijās, radošajās darbnīcās un nodarbībās vienam dalībniekam –
no 1 līdz 50 euro par vienu nodarbību.
7. Maksa par telpu nomu:
7.1. sporta spēļu zāle un 2 ģērbtuves Saulkrastu sporta centrā sporta pasākumiem un
nodarbībām – 28 euro stundā, atlaides – 9 mēneši 20%, 4–9 mēneši 15%, 3
mēneši 10%;
7.2. sporta spēļu zāle Saulkrastu sporta centrā pasākumiem ar grīdas paklāju
izmantošanu – 28 euro stundā + 100 euro;
7.3. sporta spēļu 1/2 zāles un 2 ģērbtuves Saulkrastu sporta centrā sporta pasākumiem
un nodarbībām – 14 euro stundā, atlaides – 9 mēneši 20%, 4-9 mēneši 15%, 3
mēneši 10%;
7.4. vingrošanas zāle un 2 ģērbtuves Saulkrastu sporta centrā sporta pasākumiem un
nodarbībām – 14 euro stundā, atlaides – 9 mēneši 20%, 4–9 mēneši 15%, 3
mēneši 10%;
7.5. vingrošanas zāle Saulkrastu sporta centrā pasākumiem ar grīdas paklāju
izmantošanu – 14 euro stundā + 10 euro;
7.6. ģērbtuve Saulkrastu sporta centrā – 7 euro stundā;
7.7. skatītāju zāle un palīgtelpas kultūras namā “Zvejniekciems” – 28 euro stundā;
7.8. mazā zāle un palīgtelpas kultūras namā “Zvejniekciems” – 14 euro stundā;
7.9. sauna Saulkrastu sporta centrā – 14 euro stundā;
7.10. sporta zāle bērnu un jauniešu sporta nometnēm ne mazāk kā 3 stundas dienā –
7 euro stundā.
III. Noslēguma jautājumi
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
9. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Saulkrastu novada domes
2010.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.9 „Saulkrastu novada pašvaldības
aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” maksas pakalpojumu un telpu īres
maksas cenrādis”.

Domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis

Saistošo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un
sporta centrs” maksas pakalpojumu un telpu īres maksas cenrādis””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Noteikumu projekta
nepieciešamības pamatojums.

2. Īss noteikumu projekta satura
izklāsts.

Norādāmā informācija
Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturtā daļā noteic, ka
pašvaldības aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un
to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem.
Saistošie noteikumi nosaka Saulkrastu novada
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” maksas pakalpojumu un telpu īres maksu
izcenojumu.
Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības
budžetu.

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

Domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis

§27
Par grozījumu Saulkrastu novada domes
2011.gada 30.marta iekšējos noteikumos Nr.1
„Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu” apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara
Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada domes 2011.gada 30.marta iekšējo noteikumu Nr.1
„Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu” grozījumu projektu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.10),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs,
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (A.Dulpiņš)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu novada domes 2011.gada 30.marta iekšējos
noteikumos Nr.1 „Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu”
(pielikumā);
2. Grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas.

Saulkrastos
2014.gada 24.septembrī
Apstiprināti
Saulkrastu novada domes
2014.gada 24.septembra sēdē
(prot. Nr.13§27)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 30.marta iekšējos noteikumos
Nr.1 „Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu”
Izdoti saskaņā ar
Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
42.panta pirmo un devīto daļu
1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2011.gada 30.marta iekšējos noteikumos Nr.1
„Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu” (turpmāk – Noteikumi)
šādus grozījumus:
1.1.Izteikt Noteikumu 1.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.2.2. Pašvaldības centrālās administrācijas, institūciju (Būvvalde, Dzimtsarakstu nodaļa)
un struktūrvienību (Finanšu un grāmatvedības nodaļa, Nekustamo īpašumu nodaļa, Attīstības
un plānošanas nodaļa, Juridiskā nodaļa un Labiekārtošanas nodaļa) darbiniekiem
papildatvaļinājumu nosaka saskaņā ar piešķiršanas kritērijiem.”;
1.2.Izteikt Noteikumu 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.3. Apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršana nedod Pašvaldības centrālās
administrācijas, institūciju (Būvvalde un Dzimtsarakstu nodaļa) un struktūrvienību (Finanšu
un grāmatvedības nodaļa, Nekustamo īpašumu nodaļa, Attīstības un plānošanas nodaļa,
Juridiskā nodaļa un Labiekārtošanas nodaļa) darbiniekiem tiesības pieprasīt papildu
finansējumu no Pašvaldības budžeta.”;
1.3.Papildināt Noteikumu 3.nodaļu ar 3.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1.1 Papildatvaļinājumu piešķirot kopā ar ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, visa naudas
summa tiek izmaksāta vienā maksājumā, atbilstoši piešķirtajam ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma un apmaksātā papildatvaļinājuma dienu skaitam.”
2. Grozījumi stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis

§28
Par zvērināta revidenta apstiprināšanu
Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes
2014.gada 4.septembra iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
2014.gada 10.seotembra sēdē (protokols Nr.10) pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 71.panta pirmo daļu un saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.10.2013 noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zvērinātu revidentu Māri Bierni, sertifikāta numurs 148 (SIA
auditorfirma „Inspekcija AMJ”), Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada finanšu
revīzijas veikšanai, revīzijas pārskata sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par
saimnieciskā gada pārskata rezultātiem.
2. Pakalpojuma līguma apmaksai paredzēt līdzekļus 2015.gada budžetā 3630,00 euro
apmērā (t.sk. PVN).

§29
Par līguma slēgšanu ar SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ”
Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes
2014.gada 4.septembra iesniegumu par līguma slēgšanu ar SIA auditorfirma “Inspekcija
AMJ”, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 10.septembra
sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 71.panta pirmo daļu un saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 15.10.2013 noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Lai nodrošinātu kvalitatīvu 2014.gada pašvaldības konsolidētā gada pārskata
sagatavošanu, slēgt pakalpojuma līgumu ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību
auditorfirma „Inspekcija AMJ” par saimnieciski finansiālās darbības revīziju par
periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim.
2. Paredzēt līdzekļus pakalpojuma līguma apmaksai 2015.gada budžetā 2577,30 euro
apmērā (t.s. PVN).

§30
Par ielu apgaismes līniju uzņemšanu
ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē ar bilances vērtību
Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 2014.gada
04.septembra iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.10) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt
grāmatvedības uzskaitē apgaismes līnijas, pamatojoties uz AS BDO Saulkrastu
pašvaldībai piederošo ielu apgaismes līniju novērtējumu uz 01.06.2014, saskaņā ar
lēmuma pielikumu Nr.1.
2. Izslēgt no Saulkrastu novada pašvaldības bilances pa transformatoriem analītiski
nesadalītās elektrolīniju uzskaites vērtības, saskaņā ar lēmuma pielikumu Nr.2.

Pielikums Nr.1
24.09.2014. domes sēdes lēmumam
(protokols Nr.13§30)

Numurs

SK.
Numurs

7801
7802
7803
7804
7805
7806
7807
7808
7809
7810
7811
7812
7813
7814
7815
7816
7817
7818
7819
7820

7801
7801
7801
7804
7804
7804
7807
7807
7807
7810
7810
7810
7813
7813
7813
7816
7816
7816
7819
7819

Nosaukums
T-5962-Z-6 Elektrolīnija
T-5962-Z-6 Balsti
T-5962-Z-6 Gaismekļi
T-5960-Z-6 Elektrolīnija
T-5960-Z-6 Balsti
T-5960-Z-6 Gaismekļi
T-5973-Z-2 Elektrolīnija
T-5973-Z-2 Balsti
T-5973-Z-2 Gaismekļi
T-8204-Z-2 Elektrolīnija
T-8204-Z-2 Balsti
T-8204-Z-2 Gaismekļi
T-8206-Z-1 Elektrolīnija
T-8206-Z-1 Balsti
T-8206-Z-1 Gaismekļi
T-8208-Z-7 Elektrolīnija
T-8208-Z-7 Balsti
T-8208-Z-7 Gaismekļi
T-8207-Z-8 Elektrolīnija
T-8207-Z-8 Balsti

Ekspluatācijā
no
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.

BG.
BK.
Kods
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218

BG.
NK.
Kods
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918

IK.
Kods
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052

BG.
Izmp.
Kods

Uzskaites
vērtība,
EUR

5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218

12780,00
0,00
0,00
23420,00
0,00
0,00
11410,00
0,00
0,00
10750,00
0,00
0,00
17940,00
0,00
0,00
221780,00
0,00
0,00
5890,00
0,00

Uzkrātais
nolietojums,
EUR

Atlikusī
vērtība,
EUR

5960,00
6820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10770,00 12650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5390,00
6020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4130,00
6620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7150,00 10790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47570,00 174210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
930,00
4960,00
0,00
0,00

7821
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828
7829
7830
7880
7881
7882
7883
7884
7885
7886
7887
7888
7889
7890
7891
7892
7893
7894
7895
7896
7897

7819
7822
7822
7822
7825
7825
7825
7828
7828
7828
7880
7880
7880
7883
7883
7883
7886
7886
7886
7889
7889
7889
7892
7892
7892
7895
7895
7895

T-8207-Z-8 Gaismekļi
T-8222-Z-1 Elektrolīnija
T-8222-Z-1 Balsti
T-8222-Z-1 Gaismekļi
T-5964-Z-5 Elektrolīnija
T-5964-Z-5 Balsti
T-5964-Z-5 Gaismekļi
T-5967-Z-4 Elektrolīnija
T-5967-Z-4 Balsti
T-5967-Z-4 Gaismekļi
T-8210-Z-5 Elektrolīnija
T-8210-Z-5 Balsti
T-8210-Z-5 Gaismekļi
T-8235-Z-5 Elektrolīnija
T-8235-Z-5 Balsti
T-8235-Z-5 Gaismekļi
T-8234-Z-7 Elektrolīnija
T-8234-Z-7 Balsti
T-8234-Z-7 Gaismekļi
T-8233-Z-4 Elektrolīnija
T-8233-Z-4 Balsti
T-8233-Z-4 Gaismekļi
T-8239-Z-5 Elektrolīnija
T-8239-Z-5 Balsti
T-8239-Z-5 Gaismekļi
T-8231-Z-5 Elektrolīnija
T-8231-Z-5 Balsti
T-8231-Z-5 Gaismekļi

01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.

1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218

12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918
12918

7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052
7052

5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218
5218

0,00
39000,00
0,00
0,00
18320,00
0,00
0,00
7070,00
0,00
0,00
22840,00
0,00
0,00
6120,00
0,00
0,00
4440,00
0,00
0,00
3330,00
0,00
0,00
34390,00
0,00
0,00
23110,00
0,00
0,00

0,00
8250,00
0,00
0,00
7840,00
0,00
0,00
3290,00
0,00
0,00
2270,00
0,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
3100,00
0,00
0,00
2660,00
0,00
0,00
8690,00
0,00
0,00
6010,00
0,00
0,00

0,00
30750,00
0,00
0,00
10480,00
0,00
0,00
3780,00
0,00
0,00
20570,00
0,00
0,00
3120,00
0,00
0,00
1340,00
0,00
0,00
670,00
0,00
0,00
25700,00
0,00
0,00
17100,00
0,00
0,00

7898
7899
7900
7901
7902
7903

7898
7898
7898
7901
7901
7901

T-8243-Z-2 Elektrolīnija
T-8243-Z-2 Balsti
T-8243-Z-2 Gaismekļi
T-8223 Elektrolīnija
T-8223 Balsti
T-8223 Gaismekļi

01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.

1218
1218
1218
1218
1218
1218

12918
12918
12918
12918
12918
12918

7052
7052
7052
7052
7052
7052

5218
5218
5218
5218
5218
5218

7904
7905
7906

7904
7904
7904

T-8216-Z-11 Elektrolīnija
T-8216-Z-11 Balsti
T-8216-Z-11 Gaismekļi

01.06.2014.
01.06.2014.
01.06.2014.

1218
1218
1218

12918
12918
12918

7052
7052
7052

5218
5218
5218
Kopā:

47600,00
0,00
0,00
9930,00
0,00
0,00
72040,00
0,00
0,00
592160,00

12090,00
0,00
0,00
4010,00
0,00
0,00

35510,00
0,00
0,00
5920,00
0,00
0,00

9590,00 62450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152700,00 439460,00

Pielikums Nr.2
24.09.2014. domes sēdes lēmumam
(protokols Nr.13§30)

Numurs

1317
6873

7140

7141
7142

7143

7279
7282
7283
7284
7285
7286

7314

7315
7529
7908

Nosaukums
Elektrolīnija (kabelis AXPK
4x25; 4x70 )
Elektroapgaismojuma līnijas
Apgaismojuma līnija Bīriņu
iela – no Ainažu līdz Parka
ielai
Apgaismojuma līnija Raiņa
iela 7 līdz krustojumam ar
Smilšu ielu
Apgaismojuma līnija –
Stirnu iela 23
Apgaismojuma līnija
(piekaramais kabelis) –
Stirnu iela 23
Apgaismes līnija
Zvejniekciemā, Bērzu alejā
Z-8216/1
T-5967 elektrolīnijas
T-8208 elektrolīnijas
T-8216 elektrolīnijas
T-5964 elektrolīnijas
T-8243 elektrolīnijas
Apgaismes līnija pie
Zvejniekciema vsk (TP
8216)
Apgaismes līnija no Bīriņu
ielas 3 līdz A.Kalniņa ielai
Z-8208/1
LED ielu apgaismojums
Ielu apgaismojums 2013
(būs sadalījums pa līnijām)

Uzskaites
vērtība,
EUR

Uzkrātais
nolietojums,
EUR

31.01.2004.
30.12.2009.

1763,85
36959,18

646,27
8730,94

1117,58
28228,24

07.09.2010.

2102,71

228,07

1874,64

07.10.2010.

3409,60

360,10

3049,50

20.09.2010.

1645,38

178,68

1466,70

30.07.2010.

2810,54

320,27

2490,27

19.05.2011.
01.01.2000.
01.01.2000.
01.01.2000.
01.01.2000.
01.01.2000.

4785,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

412,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4373,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23.08.2011.

1385,25

107,97

1277,28

18.10.2011.
14.08.2012.

17130,75
226976,54

28.12.2013.

60412,80

Ekspluatācijā
no

Atlikusī
vērtība,
EUR

1237,47 15893,28
10088,05 216888,49
0,00

60412,80

§31
Par VJMMS direktora darba atalgojumu
Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 2014.gada
5.septembra iesniegumu par to, ka 2014.gada 31.augustā beidzās 2014.gada 3.februārī starp
Saulkrastu novada domi un Carnikavas novada domi noslēgtais „Sadarbības līgums par
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanu Carnikavā,
Carnikavas novadā”, līdz ar to turpmāk netiks piešķirts Carnikavas novada domes noteiktais
finansējums administratīvā personāla atalgojumam. No 2014.gada 1.septembra Vidzemes
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas darba tiesiskās attiecības ir izbeiguši pamatslodzē – 7,
papildslodzē 6 pedagogi, kuri tika nodarbināti Carnikavas filiālē, kā rezultātā būtiski ir
samazinājusies pedagogu un administrācijas darba apjoms.
Saskaņā ar iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 13.punktu, Darba likuma 62.panta ceturto daļu, saskaņā ar Finanšu komitejas
2014.gada 10.septembra sēdes (protokols Nr.10) atzinumu par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolas direktores mēnešalgas samazināšanu par Carnikavas novada domes
finansējuma daļu, kas sastāda 138,01 euro,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.novembri samazināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas
direktores mēnešalgu par 138,01 (viens simts trīsdesmit astoņi euro, 01 centi).
2. Rakstveidā informēt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktori par
grozījumu pastāvošajā darba samaksā.
3. Ar 2014.gada 1.novembri izdarīt grozījumu Saulkrastu novada domes saistošo
noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada
budžetu” pielikuma „Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola amatpersonu un
darbinieku mēnešalgas apmēra sadalījums pa amatu grupām 2014.gads” tabulā
izsakot pirmo ierakstu šādā redakcijā:
Nr.
p.k.

Amatu saime,
apakšsaime
saskaņā ar MK
noteikumiem
Nr.1075 (Nr. Un
nosaukums)

Amatu
līmenis

Amata
nosaukums

Amatu
skaits

Algu
grupa
(MK
noteiku
mi
Nr.66)

1.

Administratīvā
vadība

IV A

DIREKTORE

1

13

Mēnešalgas
maksimālais
apmērs (euro),
saskaņā ar Valsts
un pašvaldību
institūciju
amatpersonu un
darbinieku
atlīdzības likuma
3.pielikumu/ MK
noteikumiem
Nr.66
1917.00

Mēnešalga
konkrētam
amatam
(eiro) no
01.11.
2014

Prof.
kods

939.10

13450
8

4. Noslēgt vienošanos ar Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktori par
mēnešalgu 939,10 (deviņi simti trīsdesmit deviņi euro, 10 centi).

§32
Par grozījumiem attīstības un plānošanas nodaļas budžeta pozīcijās
Izskatot attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Viļņa Klibiķa 2014.gada 8.septembra
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada
10.septembra sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos:
1.1.
samazināt Attīstības un plānošanas nodaļas (Struktūrvienība 0117) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2232 (Uz uzņēmuma līguma
pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par 255,00 EUR.
1.2.
palielināt Pašvaldības policijas izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 231201 (Inventārs) par 255,00 EUR, lai izgatavotu Zilā karoga
informācijas stendu.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, iekļaujot
1. punktā minētos grozījumus.

§33
Par VJMMS budžeta izmaiņām
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores Ievas Lazdauskas
2014.gada 9.septembra iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos:
1.1.
samazināt VJMMS (Struktūrvienība 101) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 5238 (Datortehnika, sakaru un cita
biroja tehnika) par 420,00 EUR.
1.2.
palielināt VJMMS izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 231201 (Inventārs) par 420,00 EUR, lai atmaksātu datortehnikas
iegādi.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, iekļaujot
1. punktā minētos grozījumus.

§34
Par finanšu līdzekļu paredzēšanu iepirkuma procedūras veikšanai
Izskatot Sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 2014.gada 4.septembra
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada
10.septembra sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punkts, 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Paredzēt finansējumu 2015.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā
„Sociālie pabalsti” 21 500,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK)
2801 (Pakalpojumi, kurus budžeta iestāde apmaksā noteikto funkciju ietvaros), lai
atmaksātu skolēnu braukšanas karšu iegādi laika periodā no 2014.gada 01.oktobra līdz
2015.gada 30.septembrim.
2. Slēgt līgumu par skolēnu braukšanas karšu iegādi laika periodā no 2014.gada
01.oktobra līdz 2015.gada 30.septembrim

§35
Par finansējumu Ķīšupes krasta stiprināšanai pie Saulkrastu estrādes
Izskatot PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktores Judītes Krūmiņas
2014.gada 9.septembra iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada pašvaldības
izdevumu pozīcijā „Dotācija pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta
centrs”” 2 400,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 7230, lai novērstu
Ķīšupes krasta izskalojumu pie Saulkrastu estrādes un veiktu nostiprināšanas darbus.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, iekļaujot
1. punktā minētos grozījumus.

§36
Par finansējuma piešķiršanu deju grupai “Desperado”
Izskatot individuālā darba veicējas, deju grupas “Desperado” vadītājas Ingas Burkovas
2014.gada 9.septembra iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu komitejas 2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.9) un Finanšu

komitejas 2014.gada 10.septembra sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada pašvaldības
izdevumu pozīcijā „Dotācija pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta
centrs”” 1 000,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 7230, lai atbalstītu
deju grupas “Desperado” dalību Mūsdienu deju kolektīvu koprepertuāra apguves skatē
(Vidzeme).
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, iekļaujot
1. punktā minētos grozījumus.

§37
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē
PSIA “Saulkrastu slimnīca” projekta realizācijai
Izskatot PSIA „Saulkrastu slimnīca” valdes locekles Santas Ancānes 23.09.2014.
iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, likuma „Par valsts un pašvaldību
kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2014.gadā uz 10 gadiem 125 942,00 EUR apmērā ar
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz
01.01.2015. Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta fonda (turpmāk - KPFI) projekta
„Saulkrastu slimnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” realizācijai,
aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.
2. Kredītu 125 942,00 EUR apmērā ieguldīt PSIA „Saulkrastu slimnīca”
pamatkapitālā, nodrošinot līdzfinansējuma daļu un būvniecības pievienotā vērtības
nodokļa KPFI projekta „Saulkrastu slimnīcas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana” realizācijai, kā ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos.
3. Palielināt PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālu par 125 942 daļām ar vienas
daļas nominālvērtību 1,00 EUR, 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.

§38
Par PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatlīdzekļu ieķīlāšanu
2014.gada 23.septembrī Saulkrastu novada domē saņemts Pašvaldības sabiedrības ar
ierobežotu atbildību "Saulkrastu slimnīca" (turpmāk – PSIA „Saulkrastu slimnīca”) valdes
locekles Santas Ancānes 2014.gada 23.septembra iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut uz
projekta „Saulkrastu slimnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr.KPFI-15.3/23
realizācijas laiku reģistrēt komercķīlu uz PSIA „Saulkrastu slimnīca” piederošajiem
pamatlīdzekļiem par labu AS „Swedbank”. Izvērtējot iesniegumā norādīto, kā arī ievērojot
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla
daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmo daļu, 14.panta pirmo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav
NOLEMJ:
1. Atļaut Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” ieķīlāt par
labu AS „Swedbank”, reģistrācijas numurs 40003074764, tās pamatlīdzekļus
(pamatlīdzekļu saraksts pielikumā) uz projekta „Saulkrastu slimnīcas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana” Nr.KPFI-15.3/23 realizācijas laiku, reģistrējot
attiecīgu komercķīlu un izdarot par to ierakstu komercķīlu reģistrā.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

