SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.12
LĒMUMI
(27.08.2014.)
§2
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, 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 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, I.Žukovs,
G.Zonbergs), „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.

§3
Par grozījumiem zemes nomas līgumos ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”
Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944, adrese Liepu iela 3,
Saulkrasti, Saulkrastu nov., valdes locekļa G.Ozoliņa 24.07.2014. iesniegumu Nr.185/01 - 9,
ar lūgumu izsniegt 08.09.2011. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. L303/01-19.2, Nr. L304/0119.2 un Nr. L305/01-19.2, kas noslēgti par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašumu
Ainažu iela 26A, Tallinas iela 9B, Skuju iela 33 nomu, oriģinālus, kuri nepieciešami ūdens
sagatavošanas staciju reģistrācijai zemesgrāmatā. Minētie zemes nomas līgumi sastādīti un
parakstīti divos eksemplāros. Pamatojoties uz 08.09.2011.gadā noslēgto zemes nomas līgumu
Nr. L303/01-19.2, Nr. L304/01-19.2 un Nr. L305/01-19.2 6.2. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, I.Žukovs,
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 08.09.2011. noslēgtajos zemes nomas līgumos Nr. L303/01-19.2, Nr.
L304/01-19.2 un Nr. L305/01-19.2, izsakot līgumu 7.1. punktu šādā redakcijā:
„7.1. Līgums sagatavots latviešu valoda, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku
spēku, pa vienam eksemplāram katram līgumslēdzējam, viens eksemplārs
iesniegšanai Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā.”
2. Par veiktajiem grozījumiem noslēgt rakstisku vienošanos. Abām pusēm parakstīt trešo
zemes nomas līguma eksemplāru.

§4
Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 09.04.2014. ārkārtas sēdes lēmumā
„Par valsts autoceļu posmu Saulkrastu novada teritorijā pārņemšanu pašvaldības
īpašumā”, domes ārkārtas sēdes protokola izraksts Nr.5§1
Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr. 40003344207, adrese
Gogoļa iela 3, Rīga, valdes priekšsēdētāja J.Langes 06.07.2014. iesniegumu Nr.4.8/3342, ar
lūgumu izdarīt grozījumus Saulkrastu novada domes 09.04.2014. ārkārtas sēdes lēmumā „Par
valsts autoceļu posmu Saulkrastu novada teritorijā pārņemšanu pašvaldības īpašumā”, domes
ārkārtas sēdes protokola izraksts Nr.5§1, lai nodrošinātu Ministru kabineta rīkojuma projekta
tālāku virzību izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, I.Žukovs,
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada domes 09.04.2014. ārkārtas sēdes lēmumā „Par
valsts autoceļu posmu Saulkrastu novada teritorijā pārņemšanu pašvaldības īpašumā”,
domes ārkārtas sēdes protokola izraksts Nr.5§1, izsakot lēmuma lemjošās daļas 1.
punktu šādā redakcijā:
„1. Pārņemt bez atlīdzības Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā valsts autoceļu posmus:
1.1.valsts reģionālā autoceļa P6 Saulkrasti-Sēja–Ragana maršruta posms km 0,0-0,4:
1.1.1. „Siguldas iela” (kadastra Nr.80130030341) Saulkrastu pilsētā, Saulkrastu novadā, kas
sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 80130030341) 0,3574 ha platībā un zemes
vienības (kadastra apzīmējums 80130030348) 1,5640 ha platībā;
1.1.2. „P6” (kadastra Nr. 80330040760) Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kas sastāv no
zemes vienības (kadastra apzīmējums 80330040607) 0,6314 ha platībā un zemes vienības
(kadastra apzīmējums 80330040636) 0,1070 ha platībā;
1.2.valsts vietējā autoceļa V101 Lilaste-Saulkrasti-Duči maršruta posms km 1,0-16,0:
1.2.1. „V101” (kadastra Nr. 80330010845) Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kas sastāv
no zemes vienības (kadastra apzīmējums 80330010845) 12,5648 ha platībā un zemes vienības
(kadastra apzīmējums 80330040534) 11,5800 ha platībā;
1.2.2. „V101” (kadastra Nr. 80130010180) Saulkrastu pilsētā, Saulkrastu novadā, kas sastāv
no zemes vienības (kadastra apzīmējums 80130010180) 4,4162 ha platībā, zemes vienības
(kadastra apzīmējums 80130030336) 11,6306 ha platībā un zemes vienības (kadastra
apzīmējums 80130020236) 6,8558 ha platībā.”

§5
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 13.08.2014. sēdē (protokols Nr. 9), 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 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, I.Žukovs,
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ:
1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu nov.,
kadastra apzīmējums (xxxxx), daļas 112 kv.m platībā iznomāšanu sakņu dārza
uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu 15% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības - 2,31 euro
(divi euro 31 euro cents) un 0,49 euro (nulle euro 49 euro centi) 21% PVN, kopā gadā
2,80 euro (divi euro 80 euro centi).
§6
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
13.08.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.9), pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, I.Žukovs,
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 31.08.2015. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu
352,44 euro apmērā, ko sastāda pamatparāds 312,97 euro un nokavējuma nauda 39,47
euro, par nekustamo īpašumu XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., kadastra apz. (xxxxx), saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:

§7
Par adrešu piešķiršanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta
03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 9.1 un 11. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, I.Žukovs,
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt ēkām - dzīvojamai mājai, kadastra apzīmējums 80330040565 001,
saimniecības ēkai, kadastra apzīmējums 80330040565 003,
šķūnim, kadastra apzīmējums 80330040565 004,
lapenei, kadastra apzīmējums 80330040565 005,
kas funkcionāli saistītas ar zemes vienību „Saules Priedes”, adresi:
„Saules Priedes”, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
2. Piešķirt ēkām - pirtij, kadastra apzīmējums 80330040565 002,
tualetei, kadastra apzīmējums 80330040565 006,
kas funkcionāli saistītas ar zemes vienību „Vijas”, adresi:
„Vijas”, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.

§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 13.08.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 8
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 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, I.Žukovs,
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma Celtnieku iela 44 (kadastra apzīmējums
80330011011), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības
projektu;
2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 1’’ – Celtnieku iela
44A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600, platība 0.1885 ha, zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods
– 1101, platība 0.035 ha;
3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 4’’ – Celtnieku iela 44,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, platība 0.1256 ha;
4. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 5’’ – Īsā iela,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods
– 1101, platība 0.066 ha;
5. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 2’’ – Īsā iela 3,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600, platība 0.1634 ha;
6. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 3’’ – Īsā iela 1,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600, platība 0.1347 ha;
7. Īsā iela paredzēta piekļuvei īpašumiem Mārstaļu iela 29 (kad.apz.80330011003),
Mārstaļu iela 39 (kad.apz.80330011016), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads.

§9
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Izskatot SIA ,,NORENBERGS & PARTNERI’’, juridiskā adrese A.Čaka iela 83/8538, Rīga, 08.08.2014. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts
13.08.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 8 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 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, I.Žukovs,
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Brekši’’ (kadastra apzīmējums
80330040165), Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības
projektu;
2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 1’’ – ,,Brekši’’, Lilaste,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - neapgūta individuālo
dzīvojamo māju
apbūve, kods – 0600, platība 0.2697 ha, zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101,
platība 0.04 ha;
3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 2’’ – „Kalna Brekši”,
Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600, platība 0.24 ha;

§10
Par neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 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 13.08.2014. sēdes atzinumu (protokols Nr.9),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, I.Žukovs,
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atkārtoti izskatīt jautājumu nākamajā Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas
sēdē.

§11
Par zemes īpašuma „Roze 291”, Roze, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 02.07.2014. lēmumu,
Saulkrastu novada pašvaldībai pieder neapbūvēts zemesgabals „Roze 291”, Roze, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330032823, platība 0,0777 ha (Saulkrastu pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000534808, žurnāla Nr. 300003667612). Nekustamā
īpašuma vērtētājs A.Gusārs (LĪVA sertifikāts Nr. 36) 04.08.2014. noteicis neapbūvēta
zemesgabala „Roze 291” tirgus vērtību 6400,00 euro apmērā. 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 13.08.2014. sēdes atzinumu (protokols Nr.9),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, I.Žukovs,
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- neapbūvēta
zemesgabala „Roze 291”, Roze, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.
8033 003 2823, platība 0,0777 ha, mutisku izsoli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala „Roze 291”, Roze,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2823, nosacīto cenu, kas
vienāda ar tirgus vērtību 6 400,00 euro (seši tūkstoši četri simti euro 00 euro centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- neapbūvēta
zemesgabala „Roze 291”, Roze, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra
apzīmējums 8033 003 2823, izsoles noteikumus (pielikumā).
4. Izsoles rīkotājs- Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisija, kas apstiprināta ar Saulkrastu novada domes 27.08.2014. lēmumu, domes
sēdes protokola izraksts Nr.12§14.

APSTIPRINĀTI
ar Saulkrastu novada domes
2014.gada 27.augusta sēdes
lēmumu (prot. Nr.12§11 )
SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA
„ROZE 291”, ROZE, SAULKRASTU PAGASTS, SAULKRASTU NOVADS,
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 „Roze 291”, Roze, Saulkrastu
pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8033 003 2823, un sastāv no neapbūvēta
zemesgabala ar kopējo platību 0,0777 ha (turpmāk – nekustamais īpašums).
2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 6 400 euro (seši tūkstoši četri 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 Nr. 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 67142518.
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” un
Saulkrastu novada pašvaldības mājaslapā interneta vietnē www.saulkrasti.lv sešas nedēļas
pirms izsoles dienas, kā arī tuvākajā pašvaldības informatīvā izdevuma “Saulkrastu domes
ziņas” numurā. 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 nodrošinājumu 10 % apmērā no
nekustamā īpašuma nosacītās cenas - 640,00 euro (seši simti četrdesmit euro 00 euro
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 17.oktobra plkst. 9.00 .
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 17.oktobrī Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē
Raiņa iela 8, Saulkrastos, plkst. 11.00.
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
100,00 euro (viens simts 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 priekšsēdētāja vietnieks

N.Līcis

1.pielikums
2727.08.2014. neapbūvēta zemesgabala
„Roze 291”, Roze, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
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
27.08.2014. neapbūvēta zemesgabala
„Roze 291”, Roze, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
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 640,00 euro (seši simti četrdesmit euro 00 euro centi) un ieguvis
tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2014. gada 17.oktobrī plkst. 11.00 Saulkrastu novada
domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, un kurā tiks izsolīts Saulkrastu novada pašvaldības
neapbūvēts zemesgabals „Roze 291”, Roze, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.

APLIECĪBA izdota 2014. gada ________________

Reģistrators_______________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________
(paraksts)

3.pielikums
27.08.2014. neapbūvēta zemesgabala
„Roze 291”, Roze, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
Izsoles noteikumiem
IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS
Dalībnieka
reģ. Nr.

Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums

Komisijas priekšsēdētājs
Protokoliste
Izsoles komisijas locekļi

Solītā cena, paraksts

DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Saulkrastos
27.08.2014.

Nr.12

§12
Par zemes īpašuma Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 12.12.2013. lēmumu,
Saulkrastu novada pašvaldībai pieder neapbūvēts zemesgabals Ceturtā iela 54, VEF
Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330031493, platība 0,0658 ha
(Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000528381, žurnāla Nr.
300003558518). Nekustamā īpašuma vērtētājs A.Gusārs (LĪVA sertifikāts Nr. 36) 11.08.2014.
noteicis neapbūvēta zemesgabala Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki, tirgus vērtību 3 800,00 euro
apmērā. 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 13.08.2014. sēdes atzinumu (protokols Nr.9),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, I.Žukovs,
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- neapbūvēta
zemesgabala Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra Nr. 8033 003 1493, platība 0,0658 ha, mutisku izsoli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Ceturtā iela 54, VEF
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1493,
nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 3 800,00 euro (trīs tūkstoši astoņi simti
euro 00 euro centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- neapbūvēta
zemesgabala Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra apzīmējums 8033 003 1493, izsoles noteikumus (pielikumā).
4. Izsoles rīkotājs- Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisija, kas apstiprināta ar Saulkrastu novada domes 27.08.2014. lēmumu, domes
sēdes protokola izraksts Nr.12§14.

Pielikums Nr.1
27.08.2014. domes sēdes
lēmumam Nr.12

SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA
CETURTĀ IELA 54, VEF BIĶERNIEKI,
SAULKRASTU PAGASTS, SAULKRASTU NOVADS,
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 Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8033 003 1493, un sastāv no
neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 0,0658 ha (turpmāk – nekustamais īpašums).
2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 3 800 euro (trīs 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 Nr. 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 67142518.
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 publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un
Saulkrastu novada pašvaldības mājaslapā interneta vietnē www.saulkrasti.lv sešas nedēļas
pirms izsoles dienas, kā arī tuvākajā pašvaldības informatīvā izdevuma “Saulkrastu domes
ziņas” numurā. 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 nodrošinājumu 10 % apmērā no
nekustamā īpašuma nosacītās cenas - 380,00 euro (trīs simti astoņdesmit euro 00 euro
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 17.oktobra plkst. 9.00 .
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 17.oktobrī Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē
Raiņa iela 8, Saulkrastos, plkst. 12.00.
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
50,00 euro (piecdesmit 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 priekšsēdētāja vietnieks

N.Līcis

1.pielikums
27.08.2014. neapbūvēta zemesgabala
Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
izsoles noteikumiem
IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRS

Nr.
p.
k.

Reģ.
Nr.

Vārds, uzvārds
juridiskas pers.
nosaukums

Adrese,
tālrunis

Atzīme par
izsoles
noteikumu
saņemšanu

Atzīme
par
nodrošinājuma
samaksu

Paraksts

Reģistrators ______________________
(vārds, uzvārds)

___________________
(paraksts)

2.pielikums
27.08.2014. neapbūvēta zemesgabala
Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
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 380,00 euro (trīs simti astoņdesmit euro 00 euro centi) un ieguvis
tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2014. gada 17.oktobrī plkst. 12.00 Saulkrastu novada
domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, un kurā tiks izsolīts Saulkrastu novada pašvaldības
neapbūvēts zemesgabals Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads.

APLIECĪBA izdota 2014. gada ________________

Reģistrators_______________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________
(paraksts)

3.pielikums
27.08.2014. neapbūvēta zemesgabala
Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
izsoles noteikumiem
IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS
Dalībnieka
reģ. Nr.

Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums

Komisijas priekšsēdētājs
Protokoliste
Izsoles komisijas locekļi

Solītā cena, paraksts

§13
Par cirsmas (Pirmā ielā) izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu
un izsoles noteikumu apstiprināšanu
2014.gada 13.augusta Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.9) tika izskatīts Saulkrastu
novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga 2014.gada 13.augusta
iesniegums par cirsmas izsoles organizēšanu pašvaldības īpašumā Pirmā ielā, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā. Cirsmas izsoles pamatojums- paredzēta ceļa būve. Ņemot vērā atlikušo
bilances vērtību pēc grāmatvedības uzskaites datiem, kā arī pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma’ 3.panta 2. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, I.Žukovs,
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Nodot izsolei pašvaldības īpašumā Pirmā iela, Saulkrastos, kadastra Nr. 80130020192,
cirsmu, atmežošanas cirti 0,3 ha platībā, meža kvartāls Nr.1,2 izcērtamais apjoms –
95,54 m3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt cirsmas izsoles noteikumus pašvaldības īpašumā Pirmā iela (pielikumā).
3. Noteikt cirsmas nosacīto cenu 3 100 euro (trīs tūkstoši viens simts euro).
4. Izsoles rīkotājs- Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisija, kas apstiprināta ar Saulkrastu novada domes 27.08.2014. lēmumu, domes
sēdes protokola izraksts Nr. 12§14.

1.pielikums
27.08.2014. domes sēdes
lēmumam Nr.13
SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS
KUSTAMĀ ĪPAŠUMA CIRSMAS PIRMĀ IELĀ, SAULKRASTOS, SAULKRASTU NOVADĀ,
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 kustamais īpašums – cirsma Pirmā ielā, Saulkrastos, Saulkrastu
novadā, kadastra apzīmējums 8013 002 0192, kas sastāv no meža kvartāla Nr. 2, nog 1;2,
izcērtamais apjoms – 95,54 m3, izcērtamā platība 0,3 ha, valdošā suga – P (turpmāk cirsma).
2. Izcērtamā platība (cirsma) ir jaunbūvējama ceļa trase atmežojamā platībā.
3. Cirsmas izsoles sākumcena 3 100 euro (trīs tūkstoši viens simts euro, 00 centi).
4. Izsoles mērķis - pārdot cirsmu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu
cenu piedāvās, mutiskā izsolē.
5. Izsoles dalībnieki pirms izsoles iesniedz nodrošinājumu 10 % apmērā no izsolāmās mantas
nosacītās cenas, iemaksājot to Saulkrastu novada domes, reģistrācijas Nr. 90000068680,
AS SEB banka, kontā Nr. LV78UNLA0050008528948. Nodrošinājums uzskatāms par
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.
6. Izsoles rīkotājs – Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk - izsoles
komisija).
7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt cirsmu dabā, iepriekš piesakoties pa
tālruni Nr. 29478981.
8. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek saskaņā ar
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes ziņas” publicēto informāciju.
II Informācijas publicēšanas kārtība
9. Sludinājums par cirmas izsoli tiek publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Saulkrastu domes ziņas” un Saulkrastu novada pašvaldības mājaslapā internetā
www.saulkrasti.lv divas nedēļas pirms izsoles dienas. Informāciju par izsoli izliek redzamā
vietā pašvaldības ēkā.
III Izsoles dalībnieki
10. Par izsoles dalībnieku var būt ikviena fiziska vai juridiska persona, kurai saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības iegādāties cirsmu.
11. Izsoles dalībnieki, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no
cirmas izsoles sākumcenas 310,00 euro (trīs simti desmit euro, 00 centi) apmērā.
Maksājuma uzdevumā norāda maksāšanas mērķi - nodrošinājuma nauda cirsmas izsolei.
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.
IV Dalībnieku reģistrācijas kārtība
14. Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē 107. kabinetā, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2014. gada 26.septembra plkst.12.50.
15. Izsoles dalībnieki, kuri vēlas reģistrēties izsolei, iesniedz izsoles komisijai šādus
dokumentus:
15.1. fiziska persona:
15.1.1. pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
15.1.2. nodrošinājuma un dalības maksas samaksu apliecinoša dokumenta kopija
(uzrādot oriģinālu);
15.2. juridiska persona (arī personālsabiedrība):
15.2.1. nodrošinājumaun dalības maksas samaksu apliecinoša dokumenta kopija
(uzrādot oriģinālu);
15.2.2. juridiskās personas pārstāvja pilnvaru.
16. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsoles komisija izsniedz reģistrācijas apliecību (1.
pielikums), saskaņā ar uzskaites žurnālā minētajiem datiem.
V Izsoles norise
17. Izsole notiks 2014. gada 26.septembrī Saulkrastu novada domes ēkā, otrā stāva zālē,
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, pulksten 13.00.
18. Izsoles dalībnieki pirms izsoles ar savu parakstu izsoles reģistrā apliecina, ka ir
iepazinušies ar izsoles noteikumiem un ir saņēmuši izsoles reģistrācijas apliecību. Izsoles
reģistrs ir izsoles noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
19. Pirms izsoles tās dalībniekus reģistrē uzskaites žurnālā (2.pielikums), kurā jānorāda šādas
ziņas:
19.1. dalībnieka kārtas numurs;
19.2. izsoles dalībnieka vārds un uzvārds (juridiskās personas pilns nosaukums,
pilnvarotās personas vārds, uzvārds);
19.3. izsoles dalībnieka juridiskā adrese;
19.4. atzīme nodrošinājuma samaksu;
19.5. izsoles dalībnieka paraksts.
20. Ar šajos noteikumos 11.punktā noteikto reģistrācijas kārtību ir uzskatāms, ka izsoles
dalībnieks piekrīt izsoles organizētāja veiktajai personas datu apstrādei.
21. Izsoles komisijai nav tiesības līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās
personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem.
22. Personas netiek reģistrētas par izsoles dalībniekiem šādos gadījumos:
22.1. ja vēl nav sācies vai jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
22.2. ja nav iesniegti 15. punktā minētie dokumenti.
23. 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
50,00 euro (piecdesmit euro, 00 centi).
24. 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).

25. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā ieraksta visas komisijas priekšsēdētāja un izsoles
dalībnieku darbības izsoles gaitā.
26. Izsoles dalībnieki pēc izsoles vadītāja aicinājuma uzsāk solīšanu. Izsoles vadītājs paziņo
pirmā solītāja piedāvāto cenu.
27. Pārsolīšanai beidzoties, izsoles vadītājs trīs reizes jautā, vai neviens nesola vairāk. Ja pēc
trešās reizes neseko pārsolījums, izsoles vadītājs izdara āmura piesitienu un paziņo, ka
pārsolījumus vairs nepieņem un izsolāmā cirsma ir pārdota.
28. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu ar savu parakstu protokolā apliecina savu
gribu pirkt cirsmu par nosolīto, protokolā norādīto cenu.
29. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.
30. Izsoles dalībnieki, kas nav nosolījuši cirsmu 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.
31. Izsoles dalībniekiem, kas nav nosolījuši cirsmu vai 13.punktā noteiktajām personām
iemaksātais izsoles nodrošinājums pēc izsoles septiņu darba dienu laikā tiek izsniegts
atpakaļ, ieskaitot to attiecīgā izsoles dalībnieka bankas kontā.
32. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis cirsmu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu izsoles
dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai, un saņem
izziņu norēķiniem par izsolē iegūto cirsmu.
33. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis cirsmu, piedāvāto augstāko summu par nosolīto cirsmu
samaksā nedēļas laikā no izsoles dienas, iemaksājot to šo noteikumu 4.punktā noteiktajā
bankas kontā. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.
34. Ja nosolītājs nedēļas 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.
35. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, izsoles komisija par to informē
pircēju, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.
36. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par cirsmas pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu.
37. 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.
38. Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu izsole ar augšupejošu soli atzīstama par
nenotikušu.
VI Izsoles rezultātu apstiprināšana
39. Izsoles komisija sagatavo izsoles protokolu un apstiprina to septiņu dienu laikā pēc izsoles.
Izsoles komisija izsoles protokolu iesniedz Saulkrastu novada domei apstiprināšanai.
40. 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 norēķinu kārtība

41. Cirsmas nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta
pašvaldības sagatavotu pirkuma līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma
noslēgšanas kārtību nosaka Saulkrastu novada dome, ievērojot normatīvajos aktos
noteiktās prasības.
42. Cirsmas nosolītājs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar kokmateriālu izvešanu pāri blakus
esošajiem zemes gabaliem, vienojoties par to ar zemes gabalu īpašniekiem vai pašvaldības
zemes lietotājiem.
43. Izsoles dalībniekiem ir tiesības piecu darba dienu laikā iesniegt sūdzību Saulkrastu novada
domē par izsoles komisijas veiktajām darbībām.
VIII Nenotikusi izsole
44. Izsoles vadītājs izsoli atzīst par nenotikušu, ja:
44.1.
izsolē nav ieradies neviens solītājs;
44.2.
neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;
44.3.
nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

N.Līcis

1.pielikums
27.08.2014.
Cirsmas Pirmā ielā
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
27.08.2014.
Cirsmas Pirmā ielā
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 310,00 (trīs simti desmit euro) un ieguvis tiesības piedalīties
izsolē, kura notiks 2014. gada 26.septembrī plkst. 13.00 Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa
ielā 8, Saulkrastos, un kurā tiks izsolīta Saulkrastu novada pašvaldības kustamā manta- cirsma
Pirmajā ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

APLIECĪBA izdota 2014. gada ___________

Reģistrators_______________________________
_________________________
(vārds, uzvārds)
(paraksts)

3.pielikums
27.08.2014.
Cirsmas Pirmā ielā
izsoles noteikumiem
IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS
Dalībnieka
reģ. Nr.

Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums,
pārstāvja vārds, uzvārds

Komisijas priekšsēdētājs
Protokoliste
Izsoles komisijas locekļi

Solītā cena, paraksts

§14
Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas apstiprināšanu
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 13.augusta
atzinumu (protokols Nr. 9) par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Ainažu
iela 10 – 1A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., „Roze 291”, Roze, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., atsavināšanu un Pirmā iela,
Saulkrasti, Saulkrastu nov. cirsmas izsoles organizēšanu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, I.Žukovs,
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju
pašvaldībai piederošas mantas
„Roze 291”, Roze, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
Pirmā iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads (cirsma)
izsolei 4 locekļu sastāvā :
1.1.komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks;
1.2.komisijas loceklis – Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas
nekustamo īpašumu speciālists Artis Blankenbergs;
1.3.komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte;
1.4. komisijas sekretāre – Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu
speciāliste Daina Kučeruka.
2. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 26.09.2014. rīkot kustamās mantas izsoli un
17.10.2014. rīkot nekustamās mantas izsoli.

§15
Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē
Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga
08.08.2014.iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 13.08.2014. Finanšu komitejas
sēdē (protokols Nr.9),
pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, Rīgas
apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 22.04.2013. lēmumu Lieta Nr.C-00071/02/11,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, I.Žukovs,
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzņemt Saulkrastu pašvaldības bilancē ēku īpašumu Bērzu aleja 7, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kas sastāv no sporta zāles
(kad.apz.80330010734001), tribīnes (kad.apz.80330010734002), sadales ēka
(kad.apz.80330010734003) ar kopējo vērtību EUR 12948,13.

§16
Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē
Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga
08.08.2014.iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 13.08.2014. Finanšu komitejas
sēdē (protokols Nr.9),
pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, Rīgas
apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 16.04.2014. lēmumu Lieta Nr.C04153814,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
I.Žukovs, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzņemt Saulkrastu pašvaldības bilancē ēku īpašumu- atpūtas komplekss (kad.nr.
80135020454) Smilšu iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu ar vērtību EUR 233 022,61.

§17
Par detālplānojuma Rīgas ielā 23 A, Saulkrastos, izstrādes turpināšanu
Saulkrastu novada dome izskatījusi SIA “KI Nekustamie īpašumi”,
reģ.Nr.40103182129, 2014. gada 12. augusta iesniegumu Nr.18/KINI par detālplānojuma
zemes gabalam Rīgas iela 23A darba uzdevuma papildināšanu un termiņa pagarināšanu.
2012. gada 31. oktobrī Saulkrastu pašvaldība pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Rīgas ielā 23A” (sēdes protokols Nr.14 § 31) un
apstiprināja darba uzdevumu.
Pamatojoties uz likuma "Teritorijas attīstības plānošanas likums" 28.pantu, LR
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 ”Noteikumi par pašvaldības
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103. punktu un Saulkrastu novada domes
2012.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.17 „Saulkrastu novada teritorijas plānojums
2012.-2024.gadam” 1.pielikuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
411.punktu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
I.Žukovs, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut SIA “KI Nekustamie īpašumi” turpināt detālplānojuma zemes gabalam Rīgas
iela 23A, Saulkrastos, zemes kadastra Nr. 8013 003 0651 izstrādi.
2. Apstiprināt precizēto detālplānojuma darba uzdevumu.
§18
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldībā 2014.gada 1.augustā saņemts X.X. (vārds, uzvārds),
iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas 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 13.augusta atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
I.Žukovs, G.Zonbergs), „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 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.
§19
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldībā 2014.gada 1.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 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 13.augusta atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
I.Žukovs, G.Zonbergs), „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.
§20

Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos
noteikumos Nr.16 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes
izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”
apstiprināšanu
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Lazdauskas
iesniegto ierosinājumu par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra
saistošajos noteikumos Nr.16 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes
izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”, kas izskatīts
2014.gada 13.augusta Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē (protokols
Nr.8) un izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Lazdauskas
2014.gada 27.augusta iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
I.Žukovs, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos
noteikumos Nr.16 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes
izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”.
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.
§21
Par Saulkrastu novada domes apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara
Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada domes apbalvojumu nolikuma projektu, kas
izskatīts 2014.gada 13.augusta Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē
(protokols Nr.8), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
I.Žukovs, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes apbalvojumu nolikumu (pielikumā);
2. Nolikums stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī.
Saulkrastos
2014.gada 27.augustā
Apstiprināts
Saulkrastu novada domes

2014.gada 27.augusta sēdē
(prot. Nr.12§21)

SAULKRASTU NOVADA DOMES
APBALVOJUMU NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) apbalvojumu
piešķiršanas un anulēšanas kārtību.
2. Domes apbalvojumi nozīmīguma secībā ir:
2.1. Saulkrastu lielā balva – Domes apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem
Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) labā;
2.2. Atzinības raksts – Domes apbalvojums par ieguldījumu noteiktā darbības jomā,
atzīmējot sasniegumus vai jubilejas.
3. Apbalvojumus var piešķirt fiziskai vai juridiskai personai, pašvaldības iestādei vai
institūcijai, pašdarbības vai sporta kolektīvam.
II. Saulkrastu lielā balva
4. Saulkrastu lielo balvu – mākslas darba atveidojumu un naudas balvu – piešķir kā
apbalvojumu par izciliem nopelniem vai sasniegumiem pašvaldības labā
tautsaimniecības, zinātnes, veselības, aizsardzības, sociālās aprūpes, drošības, kultūras,
izglītības, sporta, sabiedriskajā, saimnieciskajā darbā un Saulkrastu vārda popularizēšanā.
5. Saulkrastu lielās balvas ieguvējam tiek izmaksāta vienreizēja naudas balva četru valstī
noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā.
III. Atzinības raksts
6. Atzinības rakstu piešķir kā apbalvojumu par nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumiem
pašvaldības labā par konkrētu laika posmu (iepriekšējo gadu) kādā no šīm nominācijām:
6.1. sabiedriskais darbs;
6.2. izglītība;
6.3. kultūra;
6.4. sports;
6.5. tautsaimniecība
6.6. sociālā aprūpe;
6.7. drošība;
6.8. uzņēmējdarbība;
6.9. medicīna;
7.10.mecenātisms;
7.11.starptautiskā sadarbība;
7.12.arhitektūra;
7.13.vides aizsardzība;
7.14.apkalpojošā sfēra;

7.15.par mūža ieguldījumu;
7.16.īpaša gada nominācija.
7. Atzinības raksta ieguvējam tiek izmaksāta vienreizēja naudas balva no vienas līdz divu
valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā. Nominācijā “Par mūža ieguldījumu”
– trīs valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmērā.
IV. Apbalvojumu komisija
8. Domes Apbalvojumu komisijā (turpmāk – komisija) ietilpst Domes deputāti.
9. Komisijas priekšsēdētājs ir Domes priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir
Domes priekšsēdētāja vietnieks.
10. Komisija izskata ierosinājumus un pieņem lēmumus par apbalvojumu piešķiršanu vai
anulēšanu.
11. Komisijas sēdes sasauc un vada komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā –
priekšsēdētāja vietnieks.
12. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja
balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss. Sēdes protokolu paraksta visi
komisijas locekļi.
13. Komisijas sēdes ir slēgtas. Tajās notikušo debašu saturs nav izpaužams.

14. Komisijas sēžu protokolēšanu, tehnisko apkalpošanu un materiālos līdzekļus nodrošina
Domes administrācija.
15. Dome katru gadu nodrošina savlaicīgu (ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms ierosinājumu
iesniegšanas termiņa beigām) informācijas ievietošanu bezmaksas informatīvajā
laikrakstā “Saulkrastu domes ziņas” un Saulkrastu novada oficiālajā mājas lapā par
Domes apbalvojumu piešķiršanas ierosinājumu iesniegšanas termiņu.
V. Apbalvojumu piešķiršanas un anulēšanas kārtība
16. Ierosinājumu par Saulkrastu lielās balvas piešķiršanu var iesniegt līdz katra gada
15.jūnijam nolikumā noteiktajā kārtībā.
17. Ierosinājumu par Atzinības raksta piešķiršanu var iesniegt līdz katra gada 15.oktobrim
nolikumā noteiktajā kārtībā.
18. Ierosinājumu par Atzinības raksta piešķiršanu izglītības iestāžu (Saulkrastu vidusskolas,
Zvejniekciema vidusskolas, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas) audzēkņiem
var iesniegt līdz katra gada 15.maijam, pamatojoties uz izglītības iestādes pedagoģiskās
sēdes lēmuma ieteikuma pamata.
19. Ierosinājumu par personas izvirzīšanu apbalvojumam jāiesniedz Domē rakstveidā vai
elektroniski. Ierosinājumu ir tiesīgi iesniegt:
19.1.
fizisku personu grupa (ne mazāk kā 5 personas);
19.2.
juridiska persona;

19.3.

Domes deputāts.

20. Ierosinājumā par personas izvirzīšanu apbalvojumam jānorāda:
20.1.
apbalvojamās personas dati – vārds, uzvārds/nosaukums, dzīvesvieta/adrese;
20.2.
nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvošanai;
20.3.
apbalvojuma veids;
20.4.
dati par iesniedzēju – vārds, uzvārds/nosaukums, dzīvesvieta/adrese.
21. Fizisku personu grupas ierosinājumu par personas izvirzīšanu apbalvojumam paraksta
visi grupas locekļi, norādot savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu.
22. Juridiskas personas ierosinājumam par personas izvirzīšanu apbalvojumam jāpievieno
lēmums.
23. Apbalvošanai nedrīkst izvirzīt savu kandidatūru.
24. Apbalvošanai nedrīkst izvirzīt mirušu personu. Ja persona mirusi pēc apbalvojuma
piešķiršanas līdz tā saņemšanas dienai, apbalvojumu pasniedz attiecīgās personas
tuviniekiem.
25. Saulkrastu lielo balvu piešķir vienu reizi kalendāra gadā vienai personai.
26. Saulkrastu lielo balvu jau apbalvotai personai par jauniem nopelniem var piešķirt
atkārtoti, taču ne ātrāk kā pēc pieciem gadiem.
27. Atzinības rakstu personai var piešķirt vairākkārt.
28. Dome var anulēt piešķirto apbalvojumu, ja apbalvotais:
28.1. ir izdarījis necienīgas darbības, kuras nebija zināmas apbalvojuma piešķiršanas laikā
un kļuva zināmas pēc apbalvojuma piešķiršanas;
28.2. pirms apbalvojuma pasniegšanas iesniedzis Domei rakstveida iesniegumu par
atteikšanos no apbalvojuma;
28.3. atteicies no piešķirtā apbalvojuma un nodevis to Domei.
VI. Apbalvojumu pasniegšanas kārtība
29. Domes apbalvojumus pasniedz Saulkrastu pilsētas svētkos, Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienas sarīkojumā un citos svinīgos pasākumos.
30. Apbalvojumus pasniedz Domes priekšsēdētājs un Domes priekšsēdētāja vietnieks.
VII. Noslēguma jautājumi
31. Jebkuras izmaiņas šajā nolikumā izdara ar Domes lēmumu.
32. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Saulkrastu pilsētas lauku teritoriju domes
2008.gada 30.aprīļa Saulkrastu novada domes apbalvojumu nolikums.
33. Nolikums stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī.

Domes priekšsēdētāja vietnieks
Līcis

Normunds

§22
Par izglītojamā uzņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē
2014.gada 14.aprīlī X.X. (vārds, uzvārds) (turpmāk – iesniedzēja) iesniegusi
Saulkrastu novada pašvaldības iestādē „Saulkrastu vidusskola” (turpmāk – Saulkrastu
vidusskola) iesniegumu, kurā izteikts lūgums uzņemt Saulkrastu vidusskolas 1.klasē
2014./2015.mācību gadā viņas dēlu X.X. (vārds, uzvārds) (turpmāk – izglītojamais).
2014.gada 25.martā Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisija, pamatojoties uz pedagoģiski
medicīniskās komisijas 2014.gada 25.marta lēmumu (sēdes prot.Nr.2014004) sagatavojusi
atzinumu Nr.2014/004/3, saskaņā ar ko izglītojamā veselības stāvoklim, spēju un attīstības
līmenim piemērotākā izglītības programma ir noteikta „Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem”, izglītības programmas kods – 21015911 (turpmāk arī – izglītības programma
Nr. 21015911). 2014.gada 14.aprīlī Saulkrastu vidusskola informējusi iesniedzēju, ka nav
iespējams uzņemt Saulkrastu vidusskolā izglītojamo, jo Saulkrastu vidusskola nevar realizēt
izglītības programmu Nr. 21015911. Saskaņā ar Saulkrastu vidusskolas sniegtajām ziņām,
izglītojamā vecākiem ir piedāvāts nodrošināt izglītības programmas Nr. 21015911 apguvi
Carnikavas speciālajā internātpamatskolā, no kā iesniedzēja ir atteikusies.
2014.gada 24.aprīlī Saulkrastu novada domē saņemts iesniedzējas 2014.gada 24.aprīļa
iesniegums, kurā izteikts lūgums izskatīt Saulkrastu vidusskolas atteikumu uzņemt
izglītojamo Saulkrastu vidusskolas 1.klasē 2014./2015.mācību gadā. 2014.gada 22.maijā
Saulkrastu novada dome informēja iesniedzēju, ka 2014.gada 24.aprīļa iesniegums par
Saulkrastu vidusskolas atteikumu tika izskatīts 2014.gada 14.maija Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes lietu komitejas (turpmāk – Komiteja) sēdē, un, ka iesniegums pēc papildu
informācijas noskaidrošanas, atkārtoti tiks skatīts Komitejas 2014.gada 11.jūnija sēdē.
2014.gada 11.jūnija Komitejas sēdē atkārtoti tika skatīts iesniedzējas 2014.gada 24.aprīļa
iesniegums par Saulkrastu vidusskolas atteikumu, un tika sniegts atzinums par nepieciešamību
uzdot Saulkrastu vidusskolai nodrošināt izglītojamajam iespēju uzsākt mācības Saulkrastu
vidusskolas 1.klasē 2014./2015.mācību gadā, nodrošināt iespēju apgūt izglītības programmu
Nr.21015911, nodrošināt piemērotas telpas gan mācību procesa apgūšanai, gan aprūpes
vajadzībām, kā arī nodrošināt speciālo pedagogu izglītības programmas Nr.21015911
apguvei.
2014.gada 13.augusta Komitejas sēdē Saulkrastu vidusskolas direktore sniedza
detalizētu situācijas izklāstu. Saskaņā ar Saulkrastu vidusskolas direktores sniegtajām ziņām,
2014.gada 30.jūlijā Saulkrastu vidusskola iesniedza Izglītības kvalitātes valsts dienesta
Licencēšanas un reģistra departamentā dokumentus, lai licencētu speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem (kods 21015911). Lai izglītības iestāde atvērtu speciālās izglītības
klasi, tai ir pienākums nodrošināt licencētas speciālās izglītības programmas apguvi
atbilstošas profesionālās kvalifikācijas pedagogu vadībā, kā arī rehabilitāciju, kuru sniedz
ārstniecības iestāde, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar izglītības iestādes dibinātāju, vai
sertificēts izglītības iestādes medicīniskais personāls. Saulkrastu vidusskola ir iesniegusi
nepieciešamos dokumentus Izglītības kvalitātes valsts dienestā, lai licencētu izglītības

programmu (kods – 21015911), kā arī izsludinājusi vakanci uz atbilstošas profesionālās
kvalifikācijas pedagoga amatu, 2014.gada 16.jūnijā publicējot informāciju bez pieteikšanās
termiņa ierobežojuma pašvaldības mājas lapā internetā www.saulkrasti.lv, sadaļā „Vakances”
un interneta vietnē www.e-skola.lv, sadaļā „Vakances”. Minētie informācija par vakanci tiek
aktualizēta un joprojām ir izvietota minētajās tiešsaistes vietnēs. Bez minētā informācija par
vakanci ir publicēta arī pašvaldības informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”
2014.gada jūlija un augusta izdevumos. Ņemot vērā, ka līdz 2014.gada 11.augustam neviens
pretendents savu kandidatūru uz minēto vakanci nav pieteicis, Saulkrastu vidusskola vērsusies
Izglītības un zinātnes ministrijā, informējot Izglītības un zinātnes ministri Inu Druvieti par to,
ka atbilstošas kvalifikācijas pedagoga amats Saulkrastu vidusskolā joprojām ir vakants un
neviens pieteikums uz to nav saņemts. Līdz Komitejas sēdes dienai Saulkrastu vidusskolā nav
saņemts neviens pieteikums uz minēto vakanci. Tādējādi Saulkrastu vidusskolas direktore
informēja Komiteju, ka Saulkrastu vidusskola no tās neatkarīgu iemeslu dēļ nevar atvērt
izglītības programmu (kods – 21015911), atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2014.gada 13.augusta Komitejā sniegts atzinums virzīt jautājuma izskatīšanu uz
Saulkrastu novada domi un lemt par atteikumu uzņemt izglītojamo Saulkrastu novada
vidusskolas 1.klasē 2014./2015.mācību gadā.
Izvērtējot iepriekš minētos apstākļus, Saulkrastu novada domes ieskatā Komitejas
atzinums ir pamatots un izglītojamā uzņemšana Saulkrastu vidusskolā ir atsakāma turpmāk
minēto iemeslu dēļ.
[1] Izglītības likums noteic ikviena Latvijas pilsoņa tiesības iegūt izglītību neatkarīgi no
mantiskā un sociālā stāvokļa, rases, tautības, etniskās piederības, dzimuma, reliģiskās un
politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un dzīvesvietas. Minētā likuma
4.pants noteic, ka pamatizglītība Latvijā ir obligāta. Katras pašvaldības pienākums ir
nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju
iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē.
Izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām pašvaldībai ir pienākums nodrošināt izglītības
ieguvi atbilstoši veselības stāvoklim, kas ietekmē izglītības ieguves veidu – speciālās
izglītības iestādēs, speciālās izglītības klasēs, kā arī internātskolās. Lietā nepastāv strīds par
to, ka izglītojamajam ir nepieciešams nodrošināt izglītojamā veselības stāvoklim, spēju un
attīstības līmenim piemērotāko izglītības programmu - „Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem”, izglītības programmas kods – 21015911, kā arī par to, ka pašvaldībai ir
pienākums nodrošināt izglītojamajam izglītības ieguvi. Lietā pastāv strīds par pašvaldības
pienākumu nodrošināt izglītības programmas (kods – 21015911) ieguvi Saulkrastu
vidusskolā, kā izglītojamā dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē.
Attiecībā uz speciālās izglītības ieguvi, normatīvais regulējums paredz speciālus
noteikumus. Izglītības likuma 42.panta pirmā daļa noteic, ka persona ar speciālām vajadzībām
var iegūt speciālo izglītību izglītības iestādē, ja tai šajā iestādē ir nodrošinātas iespējas iegūt
veselības stāvoklim un attīstības traucējuma raksturam atbilstošu izglītību. Lai īstenotu
speciālās izglītības programmu, ir jāņem vērā izglītojamā veselības stāvoklis. Saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 49.panta pirmo daļu, speciālās izglītības mērķis ir nodrošināt
izglītojamajiem iespēju iegūt vispārējo izglītību atbilstoši viņu speciālajām vajadzībām.
Speciālo izglītību var apgūt speciālās izglītības iestādēs vai klasēs. Pastāv vairāki speciālo
izglītības iestāžu veidi – valsts, pašvaldības un privātās speciālās izglītības iestādes.
Saulkrastu novada pašvaldībā nav speciālās izglītības iestādes. Tādēļ, ievērojot Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 4.punktu, lai nodrošinātu izglītojamajam iespēju iegūt izglītību
un, nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā paredzētās
funkcijas izpildi, Saulkrastu novada dome likuma „Par pašvaldībām” 98.panta ietvaros ir
tiesīga slēgt līgumus ar citām pašvaldībām. Ņemot vērā, ka iesniedzēja ir mutvārdos

norādījusi, ka nevēlas pieņemt Saulkrastu vidusskolas piedāvājumu nodrošināt izglītojamajam
izglītības ieguvi Carnikavas speciālajā internātpamatskolā, Saulkrastu novada domei ir
jāizskata citi speciālās izglītības nodrošināšanas veidi.
[2] Vispārējās izglītības likuma 53.pants noteic iespēju integrēt izglītojamo ar speciālajām
vajadzībām vispārējās izglītības iestādēs, kurās ir atbilstošs nodrošinājums (prasības
nodrošinājumam nosaka Ministru kabinets). Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada
16.oktobra noteikumu Nr.710 „Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām” (turpmāk –
noteikumi Nr.710) izglītojamo izglītības iestādē integrē – vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
klasē vai atverot atsevišķu klasi tikai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (speciālās
izglītības klasi).
Noteikumu Nr.710 5.punkts noteic, ka nodrošinājums, kas nepieciešams speciālās
izglītības programmas īstenošanai speciālās izglītības klasē, noteikts noteikumu Nr.710
1.pielikumā, bet vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības klasē integrētiem
izglītojamiem ar speciālām vajadzībām – šo noteikumu 2.pielikumā. Saskaņā ar noteikumu
Nr.710 1. un 2.pielikumu, izglītojamos ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem ir iespējams integrēt tikai speciālās izglītības
klasē. Tādējādi likumdevējs nav paredzējis iespēju integrēt izglītojamos ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības klasē.
Speciālās izglītības klase ir vispārējās izglītības iestādes klase, kurā mācās izglītojamie
ar speciālām vajadzībām. Lai izglītības iestāde atvērtu speciālās izglītības klasi, tai ir
pienākums nodrošināt licencētas speciālās izglītības programmas apguvi atbilstošas
profesionālās kvalifikācijas pedagogu vadībā, kā arī rehabilitāciju, kuru sniedz ārstniecības
iestāde, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar izglītības iestādes dibinātāju, vai sertificēts
izglītības iestādes medicīniskais personāls. Saulkrastu vidusskola ir iesniegusi nepieciešamos
dokumentus Izglītības kvalitātes valsts dienestā, lai licencētu izglītības programmu (kods –
21015911), vienlaikus izsludinot vakanci uz atbilstošas profesionālās kvalifikācijas pedagoga
amatu. Līdz lēmuma pieņemšanas dienai, neviens kandidāts uz minēto vakanci nav pieteicies.
No minētā izriet, ka Saulkrastu vidusskola no tās neatkarīgu iemeslu dēļ nevar atvērt izglītības
programmu (kods – 21015911), atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
[3] Saulkrastu novada pašvaldībā objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt izglītības
ieguvi izglītojamajam ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem, tādēļ, pašvaldībai ir pienākums nodrošināt izglītības ieguvi citos
alternatīvos veidos. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 98.pantu pašvaldībām, kuras nevar
nodrošināt licencētas speciālās izglītības programmas apguvi, ir pienākums slēgt līgumus ar
citām pašvaldībām, lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā
paredzētās funkcijas izpildi. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.panta pirmās
daļas 2. un 3.punktu, izglītības iestādei un pašvaldības institūcijām ir pienākums nodrošināt
bērna tiesību aizsardzību. Visām darbībām attiecībā uz bērnu prioritāri ir jānodrošina bērna
tiesības un intereses.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.253 „Kārtība, kādā
organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes” 8.1 punktu,
izglītojamajam ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem, ņemot vērā izglītojamā veselības stāvokli, mācības mājās organizē pastāvīgi.
Ņemot vērā, ka Saulkrastu vidusskolas vadītājs nevar nodrošināt individuālu izglītības
programmas apguves plānu noteiktam termiņam atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim un
izglītības programmai, kuru apgūst izglītojamais, jo no izglītības iestādes neatkarīgu iemeslu

dēļ iestāde nevar nodrošināt pedagogus, kuri norādītajā termiņā attiecīgo mācību priekšmetu
māca izglītojamā mājās, lēmuma pieņemšanas brīdī nav iespējams organizēt izglītojamā
mācības mājās.
Izvērtējot Saulkrastu pašvaldības iespējas nodrošināt izglītības ieguvi izglītojamajam
ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem,
un ievērojot izglītojamā tiesības un intereses, ņemot vērā Pierīgas pedagoģiski medicīniskās
komisijas 2014.gada 25.marta atzinumu Nr.2014/004/3, kā arī uzklausot Saulkrastu
vidusskolas direktores viedokli, Saulkrastu novada domes ieskatā Saulkrastu pašvaldība,
noslēdzot sadarbības līgumu, ir tiesīga nodrošināt izglītojamajam viņa tiesībām un interesēm
atbilstošu izglītības ieguvi citu pašvaldību administratīvajā teritorijā esošā speciālās izglītības
iestādē. Ņemot vērā, ka Izglītības likuma 57.panta 1.punktā ir noteiktas vecāku tiesības
izvēlēties izglītības iestādi, kurā bērns iegūst izglītību, pašvaldība ir tiesīga piedāvāt tās
ieskatā atbilstošākās izglītības ieguves alternatīvas.
[4] Ņemot vērā, ka:
1) izglītojamā vecāki ir noteikti izteikuši vēlmi, lai izglītojamais tiktu integrēts
Saulkrastu vidusskolā un līdz lēmuma pieņemšanas dienai nav pieņemta neviena
pašvaldības vai Saulkrastu vidusskolas piedāvātā alternatīva izglītības ieguvei;
2) Saulkrastu vidusskola objektīvu no tās neatkarīgu iemeslu dēļ (atbilstoša personāla
trūkums) nevar nodrošināt speciālās programmas atvēršanu;
3) Saulkrastu pašvaldībai ir pienākums nodrošināt izglītojamajam izglītības ieguvi,
atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim;
4) Pašvaldība ir tiesīga nodrošināt speciālo izglītību, sadarbojoties ar citām izglītības
iestādēm, kuras ir tiesīgas īstenot izglītības programmu (kods – 21015911);
kā arī, lai nodrošinātu bērna (izglītojamā) tiesību aizsardzību, Saulkrastu novada domes
ieskatā ir atsakāma uzņemšana Saulkrastu vidusskolas 1.klasē 2014./2015.gadā, vienlaikus
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošinot izglītības ieguvi izglītojamajam X.X. (vārds,
uzvārds) speciālās izglītības iestādē, kas īsteno izglītojamajam atbilstošu izglītības
programmu (kods – 21015911), atbilstoši izglītojamā vecāku izvēlei.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu komitejas 2014.gada 13.augusta sēdes (protokols Nr.9) atzinumu, kā arī, pamatojoties uz
Izglītības likuma 4.pantu, 17.panta pirmo daļu, trešās daļas 4., 12. un 17.punktu, kā arī
42.pantu, Vispārējās izglītības likuma 49.panta pirmo daļu, 50.panta pirmo daļu, 51. un
53.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu un 98.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem
Nr.710 „Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām”, kā arī Administratīvā procesa
likuma 63.panta pirmo daļu, 65.panta ceturto daļu, 66. un 67.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs),
„PRET”- nav, „ATTURAS”-2 (A.Dulpiņš, I.Žukovs) ,
NOLEMJ:
1. Atteikt uzņemt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē „Saulkrastu
vidusskola” izglītojamo X.X. (vārds, uzvārds), deklarētās dzīvesvietas adrese XX
(adrese), Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
2. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošināt izglītības ieguvi izglītojamajam X.X.
(vārds, uzvārds) speciālās izglītības iestādē, kas īsteno izglītojamā veselības
stāvoklim, spēju un attīstības līmenim piemērotāko izglītības programmu - „Speciālās
pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem

vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem”, izglītības programmas kods –
21015911, atbilstoši izglītojamā vecāku izvēlei.
3. Uzdot Saulkrastu vidusskolas direktorei V. Kalnakārklei līdz 2014.gada
10.septembrim rakstveidā sagatavot un izsniegt izglītojamā vecākiem piedāvājumu par
izglītojamā veselības stāvoklim, spēju un attīstības līmenim piemērotākajām
Saulkrastu novada tuvumā esošām speciālās izglītības iestādēm, kas īsteno izglītības
programmu (kods – 21015911).
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV1010) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
§23
Par apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA „Saulkrastu komunālserviss”
Lai nodrošinātu pašvaldības maksas autostāvvietas, kas ir ierīkota Saulkrastu novada
ielu sarkano līniju robežās pie Baltās kāpas, Kāpu ielā, Saulkrastos, uzturēšanu, lietošanu un
apkalpošanu un saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2014.gada 13.augusta Finanšu komitejas
atzinumu (protokols Nr.9), Saulkrastu novada domes 2011.gada 11.maija saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano
līniju robežās” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (N.Līcis, A.Aparjode, S.Ancāne,
M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, I.Žukovs, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 3
(L.Vaidere, S.Osīte, G.Lāčauniece)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt un noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar pašvaldības SIA „Saulkrastu
komunālserviss” par pašvaldības maksas autostāvvietas uzturēšanu un Saulkrastu
novada domes saistošo noteikumu Nr.7 „Par maksas autostāvvietām, kas atrodas
Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās” lietošanas un apkalpošanas kārtības
izpildi.
§24
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA „Saulkrastu komunālserviss”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no
pašvaldības funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu - ielu, ceļu
un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
ceturtā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu
pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma
deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai
pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā,
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var
deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, kā
pašvaldība.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu Saulkrastu
novada dome ir izveidojusi pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Saulkrastu komunālserviss”,
kuras darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir dažādu pakalpojumu sniegšana fiziskām

un juridiskām personām, tai skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana.
SIA „Saulkrastu komunālserviss” no 1991.gada Saulkrastu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā sekmīgi nodrošina no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktā noteikto autonomo funkciju, un nepārtraukti ir nodrošinājusi kvalitatīvu
attiecīgo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. SIA „Saulkrastu komunālserviss” darbība ir
atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3. un 5.punktā noteiktajiem
gadījumiem kad publiska persona var veikt komercdarbību, proti –deleģētā nozare ir
stratēģiski svarīga nozare, un tās infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli
kapitālieguldījumi.
Lai nodrošinātu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss”
sniegto pakalpojumu pieejamību visiem Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotājiem, ik gadu
tiek izvērtēta nepieciešamība pašvaldības sabiedrībai piešķirt finanšu līdzekļus no Saulkrastu
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, kurš nosaka, ka
šo likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem
vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura
galvenokārt veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam. Pašvaldība ir 100% kapitāla
daļu turētāja pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Saulkrastu komunālserviss”.
Pašvaldības SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbības joma un piešķirtās tiesības
veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt sabiedriskos pakalpojumus Saulkrastu pilsētas
pašvaldībai izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta.
Ņemot vērā augstākminēto, Finanšu komitejas 2014.gada 13.augusta sēdes atzinumu
(protokols Nr.9),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, I.Žukovs,
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (S.Ancāne),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt un noslēgt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības SIA „Saulkrastu
komunālserviss” par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu- ielu, ceļu un
laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu Saulkrastu novada
administratīvajā teritorijā.
2. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Deleģēšanas līguma
noslēgšanu.
27.08.2014.

Nr.12

§25
Par grozījuma Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikumā
apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara
Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikuma grozījuma
projektu, kas izskatīts 2014.gada 13.augusta Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.9),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
I.Žukovs, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (I.Žukovs),

NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikuma grozījumu;
2. Grozījums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas.

§26
Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2011.gada 11.maija saistošajos noteikumos
Nr.7 „Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju
robežās” apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara
Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada domes 2011.gada 11.maija saistošo noteikumu Nr.7
„ Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās”
grozījumu projektu, kas izskatīts 2014.gada 13.augusta Finanšu komitejas sēdē (protokols
Nr.9), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
I.Žukovs, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu novada domes 2011.gada 11.maija saistošajos
noteikumos Nr.7 „ Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu
sarkano līniju robežās”.
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.
§27
Par Domes 24.04.2013. sēdes lēmuma Nr.5 §24 „Par pamatbudžeta norēķinu konta
noteikšanu” atcelšanu un norēķinu kontu noteikšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes J.Rudzītes 2014.gada
12.augusta iesniegumu, kas izskatīts 13.08.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.9) un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
I.Žukovs, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt Domes 24.04.2013. sēdes lēmumu Nr.5§24 „Par pamatbudžeta norēķinu konta
noteikšanu”,
2. Noteikt šādus Saulkrastu novada pašvaldības banku norēķinu kontus, atbilstoši
noteiktajiem mērķiem:

Bnk.Nosaukums

Numurs

Mērķis

A/S DnB Banka

LV10RIKO0002013297296

Pamatbudžeta konts -nekustamā
īpašuma nodokļa iemaksas, u.c.
ieņēmumi

A/S Meridian Trade
Bank

Pamatbudžeta konts - iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumi, u.c.
Ieņēmumi
LV31MULT1010514870010

A/S Nordea Bank

Pamatbudžeta konts -nekustamā
īpašuma nodokļa iemaksas, u.c.
ieņēmumi
LV32NDEA0000082614003

A/S SEB Banka

Pamatbudžeta konts - iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumi, u.c.
Ieņēmumi, līgumos norādāmais
LV78UNLA0050008528948
konts, izdevumu konts

A/S SEB Banka

Speciālā budžeta konts - mērķdotācijas
autoceļi, ieņēmumi, izdevumi
LV51UNLA0050021937744

A/S SEB Banka.

Speciālā budžeta konts - mērķdotācijas
ostu maksas, dabas resursu
nodoklis u.c. Speciālā budžeta
LV18UNLA0050021937756
ieņēmumi un izdevumi

A/S SEB Banka.

Pamatbudžeta sarpkonts - atalgojuma
norēķiniem
LV52UNLA0050014686491

A/S SEB Banka.

Pamatbudžeta - avansa norēķina
LV71UNLA0050021004341
personu konts

A/S SEB Banka.

Pamatbudžeta - avansa norēķina
LV26UNLA0050020388037
personu konts

A/S SEB Banka.

Pamatbudžeta - avansa norēķina
LV35UNLA0050020388166
personu konts

A/S SEB Banka.

Pamatbudžeta - avansa norēķina
LV04UNLA0050020388336
personu konts

A/S SEB Banka.

Pamatbudžeta - avansa norēķina
LV68UNLA0050020388348
personu konts

A/S SEB Banka.

Pamatbudžeta - avansa norēķina
LV14UNLA0050020388350
personu konts

A/S SEB Banka.

Pamatbudžeta - avansa norēķina
LV38UNLA0050020388403
personu konts

A/S SEB Banka.

Pamatbudžeta - avansa norēķina
LV69UNLA0050020388427
personu konts

A/S SEB Banka.

Pamatbudžeta - avansa norēķina
personu konts
LV36UNLA0050020388439

A/S SEB Banka.

Pamatbudžeta - avansa norēķina
LV78UNLA0050020388556
personu konts

A/S SEB Banka.

Pamatbudžeta - avansa norēķina
LV55UNLA0050020388582
personu konts

A/S SEB Banka.

Pamatbudžeta - avansa norēķina
LV48UNLA0050020388611
personu konts

A/S SEB Banka.

Pamatbudžeta - avansa norēķina
LV15UNLA0050020388623
personu konts

A/S SEB Banka.

Pamatbudžeta - avansa norēķina
personu konts
LV23UNLA0050020388673

A/S SEB Banka.

Pamatbudžeta - avansa norēķina
LV80UNLA0050020388714
personu konts

A/S SEB Banka.

pamatbudžeta - avansa norēķina
LV47UNLA0050020388726
personu konts

A/S Swedbank

Pamatbudžeta konts -VSAA pensiju
iemaksas un izmaksas sociālās
mājas klientiem iemaksas, u.c.
LV38HABA0551035895250
ieņēmumi

A/S Swedbank

Pamatbudžeta konts -nekustamā
īpašuma nodokļa iemaksas, u.c.
LV88HABA0551027710945
ieņēmumi

A/S Swedbank

Ziedojumu budžets -ziedojumu
LV17HABA0551028797653
ieņēmumu un izdevumu konts

Citadele banka AS
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

LV77PARX0012541090001

Pamatbudžeta konts -nekustamā
īpašuma nodokļa iemaksas, u.c.
ieņēmumi

LV34TREL9802415019000

Pamatbudžeta konts-konkrētam
mērķim paredzēts konts

LV35TREL9801351801400

pamatbudžeta konts - pedagogu
atalgojums

LV05TREL9802415017000

Saulkrastu vsk fasādes remonts/LAD
projekts

LV68TREL9802415018000

Pamatbudžeta konts-konkrētam
mērķim paredzēts konts

LV10TREL9802415014000

Pamatbudžeta konts-konkrētam
mērķim paredzēts konts

LV39TREL9802415016000

Pamatbudžeta konts-konkrētam
mērķim paredzēts konts

LV44TREL9802415013000

Pamatbudžeta konts-konkrētam
mērķim paredzēts konts

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

LV73TREL9802415015000

Pamatbudžeta konts-konkrētam
mērķim paredzēts konts

LV78TREL9802415012000

Pamatbudžeta konts-konkrētam
mērķim paredzēts konts

LV20TREL9802415008000

Pamatbudžeta konts-konkrētam
mērķim paredzēts konts

LV49TREL9802415010000

Pamatbudžeta konts-konkrētam
mērķim paredzēts konts

LV54TREL9802415007000

Pamatbudžeta konts-konkrētam
mērķim paredzēts konts

LV83TREL9802415009000

Pamatbudžeta konts-konkrētam
mērķim paredzēts konts

LV15TREL9802415011000

Pamatbudžeta konts-konkrētam
mērķim paredzēts konts

LV93TREL9801350030009

pamatbudžeta konts - Vidzemes
jūrmalas mūzikas un mākslas
skolas pedagogu atalgojums

LV11TREL9801352000003

Pamatbudžeta konts-konkrētam
mērķim paredzēts konts

LV32TREL9801353801400

Pamatbudžeta konts-konkrētam
mērķim paredzēts konts

LV88TREL9802415006000

Pamatbudžeta konts-konkrētam
mērķim paredzēts konts

LV25TREL9802415005000

Pamatbudžeta konts-konkrētam
mērķim paredzēts konts

3. Slēgt AS Meridian Trade bankā atvērtos norēķinu kontus:

A/S Meridian Trade
Speciālā budžeta konts - mērķdotācijas
Bank
LV77MULT1710514870020 autoceļi, ieņēmumi, izdevumi
Speciālā budžeta konts - mērķdotācijas
ostu maksas, dabas resursu nodoklis
A/S Meridian Trade
u.c. Speciālā budžeta ieņēmumi un
Bank
LV98MULT1710514870030 izdevumi

§28
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetā
Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās grāmatvedes 16.07.2014.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 2014.gada 13.augusta Finanšu komitejas

sēdē (protokols Nr.9), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
I.Žukovs, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos:
1.1. samazināt Finanšu un grāmatvedības nodaļas budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 5238 (datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par EUR 431.00,
1.1.2. EKK 2322 (degviela) par EUR 450.00,
1.1.3. EKK 2312 (inventārs) par EUR 230.00.
1.2. palielināt tautsaimniecības budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 5239 (pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi) par EUR 1111.00
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.

§29
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetā
Izskatot Administratīvās komisijas priekšsēdētāja 07.08.2014. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes 2014.gada 13.augusta Finanšu komitejas sēdē (protokols
Nr.9), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
I.Žukovs, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas
2014.gada budžeta izdevumos:
1.1.
samazināt izdevumu pozīciju izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 221903 (pasta izdevumi) par
100,00 EUR.
1.2.
palielināt izdevumu pozīciju izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2311 (biroja preces) par 100,00 EUR.
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.

§30
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetā
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības Saulkrastu tūrisma informācijas centra
vadītājas 04.08.2014. iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
I.Žukovs, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu Tūrisma informācijas centra 2014.gada budžeta
izdevumos:
1.1.
samazināt izdevumu pozīciju izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2239 (Pārējie iestādes
administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi) par 1371.00 EUR.
1.2.
palielināt izdevumu pozīciju izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2279 (Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi) par
1371.00,00 EUR, biedru naudu iemaksām.
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.

§ 31
Par grozījumiem Tautsaimniecības (Dome) 2014.gada budžetā
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka 11.08.2014. iesniegumu,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes 2014.gada 13.augusta Finanšu komitejas sēdē
(protokols Nr.9), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
I.Žukovs, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Tautsaimniecības (Dome) budžeta 2014.gada izdevumos:
1.1. veikt grozījumus Tautsaimniecības (Dome) budžeta izdevumu sadaļā:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 5242 (pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā celtniecība) struktūrvienība –Meliorācijas sistēmu būvniecība
(017220) samazināt par 16719,00 EUR
1.1.2. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 5239 (pārējie pamatlīdzekļi)
samazināt par 25612,00 EUR.
1.2. veikt grozījumus A.Kalniņa ielas ietves budžeta izdevumu sadaļā:
1.2.1. palielināt EKK 5242 (pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība)
struktūrvienība – A.Kalniņa ielas ietves un apgaismojuma izbūve (017226)
par 42331.00 EUR;
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.

§32
Par līdzekļu pārskaitīšanu no speciālā budžeta zivju fondam
Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu speciālista 16.07.2014.
iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 96.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
I.Žukovs, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Pārskaitīt zivju fondā līdzekļus par 2014.gada izsniegtajām zvejas licencēm EUR
1756, 00 EKK 2279 (Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi).
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 grozījumiem VJMMS 2014.gada budžetā
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (VJMMS) direktores
05.08.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 2014.gada 13.augusta
Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.9), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
I.Žukovs, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas VJMMS budžeta 2014.gada izdevumos:
1.1.
palielināt VJMMS budžeta ieņēmumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 19.222 (pašvaldības saņemtie
transferti no citām pašvaldībām) par 615,00 EUR.
1.2.
palielināt VJMMS budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2122 (Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi) par
615,00 EUR, pamatojoties uz Carnikavas novada domes piešķirtajiem
papildus līdzekļiem Carnikavā deklarēto trīs VJMMS audzēkņu
naktsmītnei Druskininku XIV Starptautiskā pianistu festivālā.
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 dalību konkursā valsts atbalsta pasākumam
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Viļņa Klibiķa 2014.gada 11.augusta iesniegumu par dalību Lauku atbalsta dienesta
izsludinātajos konkursos valsts atbalsta pasākumiem zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā
arī Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumu Nr.783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” II.nodaļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
I.Žukovs, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātājā konkursā valsts atbalsta
pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda ar projektu „Zivju resursu
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde Saulkrastu
novadam” par kopējo attiecināmo izmaksu summu 6 410 euro.
§ 35
Par izmaiņām PII “Rūķītis” amatu katalogā
Izskatot Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājas S.Tībergas
2014.gada 12.augusta iesniegumu, konstatēts, ka iestādei ir pamatota nepieciešamība izveidot
pedagoga atbalsta personāla amata vienību „skolotājs logopēds”, profesijas kods Ministru
kabineta 2011.gada 10.maija noteikumos Nr.354 „Noteikumi par pedagogu profesiju un
amatu sarakstu”- 2352 01, nosakot jaunizveidotajai amata vienībai nepilnu slodzi - 0,75.
Izskatot Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājas S.Tībergas
2014.gada 21.augusta iesniegumu, konstatēts, ka iestādei ir zudusi nepieciešamība pēc vienas
amata vienības „skolotāja palīgs-asistents”. Saskaņā ar iesniegumam pievienotajiem
pierādījumiem, pašreizējais darbinieks, kurš pildīja skolotāja palīga-asistenta pienākumus, no
2014.gada 25.augusta tiek nodarbināts citā amatā, par ko ir noslēgta attiecīga vienošanās pie
darba līguma. Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 13. un 27.punktu, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu
Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 21. un 22.punktu, Ministru
kabineta 2011.gada 10.maija noteikumu Nr.354 „Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu
sarakstu” pielikuma 8.1.apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
I.Žukovs, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Likvidēt Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” amata vienību “skolotāja
palīgs – asistents” no 2014.gada 1.septembra:
Amata
Amata
Amata
Amatu
Algu
Mēnešalgas Mēnešalga Profesijas
saime,
līmenis nosaukums skaits
grupa
maksimālais konkrētam
kods
apakšsaime
(MK
apmērs
amatam
noteikumi
(euro),
2014.g.
Nr.66)
saskaņā ar
(euro)

MK
noteikumiem
Nr.66
39.Sociālais
darbs

I

Skolotāja
1
3
481
345,76
5312 01
palīgsasistents
2. Izveidot Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” amata vienību “skolotājs
logopēds” no 2014.gada 1.septembra:
Amata nosaukums
Amatu skaits
Mēneša darba alga
Profesijas kods
konkrētam amatam
2014.gadā (euro)
Skolotājs logopēds
0,75
328,68
2352 01
Domes priekšsēdētāja vietnieks

N.Līcis

