DOMES SĒDES NR.1
LĒMUMI
(29.01.2014.)
§2
Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Izskatot, SIA „NCC Housing”, vienotais reģistrācijas numurs 40003941615,
juridiskā adrese Brīvības gatve 224, Rīga, LV-1039, pilnvarotās personas Valda Podziņa
2014.gada 21.janvāra iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 22.01.2014.
Apvienotajā komiteju sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
78.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.919
„Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un
termiņiem” 3.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
9.punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas (sniegt palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā) īstenošanai par summu EUR 8000 (astoņi tūkstoši
euro) uz nekustamiem īpašumiem:
- zemes vienība Pļavas ielā 17, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160,
kadastra numurs (apzīmējums) 80130030781;
- zemes vienība Pļavas ielā 19, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160,
kadastra numurs (apzīmējums) 80130033067;
- zemes vienība Pļavas ielā 21, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160,
kadastra numurs (apzīmējums) 80130033068;
- zemes vienība Pļavas ielā 23, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160,
kadastra numurs (apzīmējums) 80130033069;
- zemes vienība Pļavas ielā 25, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160,
kadastra numurs (apzīmējums) 80130033070;
- zemes vienība Pļavas ielā 27, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160,
kadastra numurs (apzīmējums) 80130033071.
2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai 5 darba dienu
laikā no lēmuma pieņemšanas samaksāt pirkuma līgumā noteikto summu- EUR
8000 (astoņi tūkstoši euro), pārskaitot to uz pirkuma līgumā norādīto pārdevēja SIA
„NCC Housing”, vienotais reģistrācijas numurs 40003941615.
3. Uzdot Saulkrastu novada domes vecākajai lietvedei nekavējoties nosūtīt šo lēmumu
nekustamā īpašuma pārdevējam SIA „NCC Housing”, vienotais reģistrācijas
numurs 40003941615, uz tā juridisko adresi Brīvības gatve 224, Rīga, LV-1039, un
Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļai.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1a, Rīgā, LV1007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

§3
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 21.11.2013. iesniegumu par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas 11.12.2013. sēdē (protokols Nr. 6), pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu,
Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.
1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu un 20.06.2006. Ministru kabineta
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz kļūdu, atcelt 18.12.2013. Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.16
§5 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu”.
2. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma XX (adrese) (kadastra apzīmējums
xxxxx), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
3. Piešķirt adreses zemes gabaliem:
3.1. Zemes ierīcības projektā „liters 2’’ – XX (adrese) Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,61 ha;
3.2. Zemes ierīcības projektā „liters 1’’ – XX (adrese) Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 1,04 ha.
§4
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 15.12.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.01.2014. sēdē (protokols
Nr. 1), pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra
apzīmējums xxxxx, platība 1098 m2, lietošanas mērķi
no „individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,
uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600”.

§5
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 13.12.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.01.2014. sēdē (protokols
Nr. 1), pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma XX (adrese) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra apzīmējums xxxxx, platība 0,2646 ha, lietošanas mērķi
no „individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,
uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600”.

§6
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 12.01.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.01.2014. sēdē (protokols
Nr. 1), pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads,
kadastra apzīmējums xxxxx, lietošanas mērķi:
,,neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600” – platība 1200 m2,
„dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas,
ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādīta lietošanas mērķa, kods 0501” – platība 1941 m2.
§7
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) Saulkrasti, Saulkrastu novads, 13.12.2013.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas 15.01.2014. sēdē (protokols Nr. 1), pamatojoties uz Ministru kabineta
30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu’’
18.3.punktu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) zemes nomas līgumu uz 3 (trīs) gadiem par
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads,
kadastra apzīmējums xxxxx, daļas ar platību 476 m2 iznomāšanu blakus īpašumam
XX (adrese), Saulkrastos.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības – EUR
0,80 (80 centi) un 21% PVN EUR 0,17 (17 centi), kopā gadā EUR 0.97 (97 centi).

§8
Par zemes nomas līguma noslēgšanu

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) Saulkrasti, Saulkrastu novads, 13.12.2013.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas 15.01.2014. sēdē (protokols Nr. 1), pamatojoties uz Ministru kabineta
30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu’’
18.3.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds), zemes nomas līgumu uz 3 (trīs) gadiem par
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads,
kadastra apzīmējums xxxxx, daļas ar platību 200 m2 iznomāšanu blakus īpašumam
XX (adrese), Saulkrastos.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības – EUR
0,42 (42 centi) un 21% PVN EUR 0,09 (9 centi), kopā gadā EUR 0,51 (51 cents).

§9
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu

Izskatot X.X, (vārds, uzvārds) pilnvarotās personas X.X. (vārds,
uzvārds)14.01.2014. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010.
saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds,

uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, ½
(vienas otrās) domājamās daļas apmērā, laika periodā no 01.01.2014. līdz
31.12.2014.

§10
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada
domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā”
2.2. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds,
uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika
periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.

§11
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 14.01.2014. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu
novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā”
2.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. (vārds,
uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu novads,
laika periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.

§12
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 16.01.2014. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu
novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā”
2.1. apakšpunktu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. (vārds,
uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika
periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.

§13
Par Saulkrastu novada domes 27.11.2013. lēmuma
„Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu”
(protokols Nr.15, §17.) atstāšanu spēkā
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 12.12.2013. iesniegumu par 07.11.2013. iesnieguma
atsaukšanu un 12.12.2013. iesniegumu par 27.11.2013. domes lēmuma atcelšanu par īres
līguma izbeigšanu, un par uzņemšanu dzīvokļu rindā, kas izskatīti Saulkrastu novada
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.01.2014. sēdē, protokols Nr. 1,
pamatojoties uz 01.03.2009. Dzīvokļa īres līguma 4.3. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atstāt spēkā Saulkrastu novada domes 27.11.2013. lēmumu „Par dzīvokļa īres
līguma izbeigšanu” (protokols Nr.15,§17.).

§14
Par sētas nojaukšanu „Mežvidi 45”
Izskatot Saulkrastu būvvaldes būvinspektora M.Martinsona 2013.gada 18.oktobra
atzinumu Nr.72 un 2013.gada 3.decembrī sastādīto atzinumu Nr.86 par patvaļīgu žoga
būvniecību blakus X.X. (vārds, uzvārds) īpašumam XX (adrese) Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā uz Saulkrastu pašvaldībai piederošas zemes, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes 15.01.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols
Nr.1), pamatojoties uz Būvniecības likuma 30. panta sesto daļu 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” 204.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz topogrāfiskā plāna ar precīzu robežu uzmērījumu
iesniegšanai.

§15
Par projekta izstrādi Ķīšupes ielā 8, Saulkrastos
Izskatot Saulkrastu būvvaldes būvinspektora M.Martinsona 2013.gada
15.novembra atzinumu Nr.78 un X.X. (vārds, uzvārds) 27.12.2013. iesniegumu par
saimniecības ēkas un šķūņa projekta izstrādi XX (adrese) Saulkrastos, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes 15.01.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē
(protokols Nr.1), pamatojoties uz Būvniecības likuma 30. panta piektās daļas 1.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” 4.6.punktu un 4.13. punktu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut X.X. (vārds, uzvārds) izstrādāt saimniecības ēkas un šķūņa XX (adrese)
Saulkrastos, zemes kadastra Nr. xxxxx projektu. Projekts jāizstrādā saskaņā ar
Saulkrastu būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV
– 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

§16
Par būvniecību
Izskatot Saulkrastu būvvaldes būvinspektora M.Martinsona 2013.gada 22.novembra
atzinumu Nr.85 un X.X. (vārds, uzvārds) 08.01.2014. iesniegumu par dārza mājas projekta
izstrādi XX (adrese) Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes 15.01.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē ( protokols
Nr.1), pamatojoties uz Būvniecības likuma 30. panta piektās daļas 1. 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” 4.6.punktu un 4.13. punktu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut X.X. (vārds, uzvārds) izstrādāt dārza mājas projektu uz zemes gabala XX
(adrese) Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr. xxxxx. Projekts
jāizstrādā saskaņā ar Saulkrastu būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras
uzdevumu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV– 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

§17
Par detālplānojuma
darba uzdevuma precizēšanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 2013.gada 19.decembra iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes 15.01.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē
(protokols Nr.1), 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” 101. punktu, 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt detālplānojuma XX (adrese) Saulkrastos (zemes kadastra Nr.xxxxx)
precizēto darba uzdevumu.
§18
Par zemes īpašumu maiņu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 23.07.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.08.2012. sēdē (protokols
Nr. 10), Saulkrastu novada domes 12.09.2012. ārkārtas sēdē (protokols Nr. 11) un
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.01.2014. sēdē
(protokols Nr. 1), pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta
ceturto daļu un 38.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrastos
maiņu pret zemes īpašumu XX (adrese), Saulkrastos.

§19
Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Mobilais Telefons”
Izskatot Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca”
valdes locekles Santas Ancānes 2013.gada 17.decembra iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu ar SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības
un vides komitejas 2014.gada 15.janvāra sēdē (protokols Nr.1), un, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ:
1. Noslēgt ar SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, reģistrācijas numurs 50003050931,
nomas līgumu uz 1 (vienu) gadu par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8013 002
0101, kas atrodas Ainažu ielā 34, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, sastāvā
ietilpstošās ēkas (kadastra apzīmējums 8013 002 0101 001), atsevišķas
nenorobežotas jumta daļas 7 (septiņu) kvadrātmetru platībā, nomu (līguma projekts
pielikumā).
2. Noteikt nomas maksu 100 (viens simts euro, 00 centi) mēnesī, kā arī papildu
pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā.
3. Pilnvarot Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca”
valdes locekli Santu Ancāni noslēgt nomas līgumu uz 1 (vienu) gadu par nekustamā
īpašuma ar kadastra Nr.8013 002 0101, kas atrodas Ainažu ielā 34, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā, sastāvā ietilpstošās ēkas (kadastra apzīmējums 8013 002 0101
001), atsevišķas nenorobežotas jumta daļas 7 (septiņu) kvadrātmetru platībā, nomu.
§20
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu
„Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.16
„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu
ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā””” apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara
Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi
Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.16 „Par līdzfinansējuma samaksas
kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas
un mākslas skolā”” projektu, kas izskatīts 2014.gada 15.janvāra Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes lietu komitejas sēdē (protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Izglītības likuma 12.panta 21.daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu
novada domes 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 2011. gada 28.decembra saistošo noteikumu
„Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.15
„Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības programmas apguvei”” apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara
Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi
Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas
izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada
pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” projektu, kas
izskatīts 2014.gada 15.janvāra Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē
(protokols Nr.1), pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
23.punktu un 43.panta trešo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu
novada domes saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas
izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei””.
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.
§22
Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu
ar Carnikavas novada domi
Ņemot vērā, ka 2013.gada 31.decembrī beidzās 2013.gada 6.martā starp Saulkrastu
novada domi un Carnikavas novada domi noslēgtais „Sadarbības līgums par Vidzemes
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanu Carnikavā, Carnikavas
novadā”, lai nodrošinātu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas sniegtā
pakalpojuma tiesiskumu, Saulkrastu novada dome izskata jautājumu par jauna sadarbības
līguma noslēgšanu ar Carnikavas novada domi par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolas darbības nodrošināšanu Carnikavā, Carnikavas novadā 2014.gadā.
Saskaņā ar iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
novada pašvaldība uz savstarpēju līgumu pamata piedalās valsts un citu pašvaldību
izglītības iestāžu finansēšanā, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
komitejas 15.01.2014. sēdes (protokols Nr.1) atzinumu par sadarbības līguma noslēgšanu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sadarbības līgumu ar Carnikavas novada domi par Vidzemes jūrmalas
Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanu Carnikavā, Carnikavas novadā,
2014.gadā.
2. Noslēgt ar Carnikavas domi sadarbības līgumu līdz 31.08.2014.
3. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par sadarbības
līguma noslēgšanu.
§23
Par līguma slēgšanu ar privāto izglītības iestādi „Pūces skola”
par kompensāciju izmaksu
Izskatot SIA „Pūces skola” valdes locekles Ivetas Rozenbergas 2013.gada
19.decembra iesniegumu par līguma slēgšanu ar privāto izglītības iestādi „Pūces skola” par
kompensāciju izmaksu, kas izskatīts Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
2014.gada 15.janvāra sēdē (protokols Nr.1), un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 2012.gada 5.marta līguma Nr. Li047/01.19.3 „Par
kārtību, kādā tiek maksāta pašvaldības kompensācija” 6.1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt vienošanos par grozījumiem 2012.gada 5.marta līgumā Nr.
Li047/01.19.3., pagarinot 2012.gada 5.marta līguma Nr. Li047/01.19.3. darbības
termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.
2. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2012.gada 5.marta līgumā Nr. Li047/01.19.3.
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Pūces skola”, vienotais reģistrācijas numurs
40103489806, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs 3 43
1 00095, juridiskā adrese Palejas ielā 16, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160.

§24
Par Saulkrastu novada domes
Atļauju komisijas sastāva apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Normunda Līča
2014.gada 13.janvāra iesniegumu, kas izskatīts 2014.gada 15.janvāra Finanšu komitejas
sēdē (protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas nolikuma 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Saulkrastu novada domes 2010.gada 26.maija lēmumu
„Par Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols
Nr.5 § 47)
2. Apstiprināt Saulkrastu novada domes Atļauju komisiju šādā sastāvā:
2.1. Normunds Līcis – Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
2.2. Santa Ancāne – Saulkrastu novada domes deputāte;
2.3. Aleksandrs Inārs Zaharāns – Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks;
2.4. Artis Blankenbergs – Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālists;
2.5. Andrejs Arnis – Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
§25
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par Saulkrastu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm””
apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada
25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Saulkrastu novada pašvaldības autoceļu
uzturēšanas klasēm” projektu, kas izskatīts 15.01.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols
Nr.1), pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”
4.2.apakšpunktu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi 2012.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par Saulkrastu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm”.
2. Apstiprinātos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
3. Publicēt saistošos noteikumus bezmaksas informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes
Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

§26
Par 2013.gada 28.augusta deleģēšanas līguma grozījumu apstiprināšanu
Izskatot Juridiskās nodaļas vadītājas Santas Bērziņas iesniegumu par Latvijas
Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 20.novembra
vēstulē Nr.17.18-Ie/11393 norādīto, ir veikti grozījumi starp Saulkrastu novada domi un
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 2013.gada 28.augustā noslēgtajā deleģēšanas līgumā,
nodrošinot minētā līguma atbilstību ārējo normatīvo aktu prasībām, kas izskatīti Finanšu
komitejas 15.01.2014. sēdē (protokols Nr.1), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ:
1. Apstiprināt vienošanos par grozījumiem 28.08.2013. noslēgtajā Deleģēšanas
līgumā starp Saulkrastu novada domi un SIA „Saulkrastu komunālserviss”.
2. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par grozījumiem
28.08.2013. Deleģēšanas līgumā.

§27
Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu
ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru
Izskatot Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2013.gada 18.decembra vēstuli par
sadarbības līguma „Par Valsts informācijas sistēmu savietotāja izmantošanu un datu
sniegšanu” noslēgšanu, lai nodrošinātu pašvaldības darba atbilstību vispārējām valsts
informācijas sistēmu ieviešanas vadlīnijām, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra
noteikumiem Nr.1131 „Valsts informācijas sistēmu savietotāju izveidošanas, uzturēšanas
un darbības kārtība un valsts informācijas sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanas kārtība
integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros”, nepieciešams slēgt sadarbības līgumu par
Valsts informācijas sistēmu savietotāja izmantošanu un datu sniegšanu ar Latvijas
Republikas Valsts reģionālās attīstības aģentūru, kas izskatīts Finanšu komitejas
15.01.2014. sēdē (protokols Nr.1), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta pirmo un otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sadarbības līgumu „Par Valsts informācijas sistēmu savietotāja
izmantošanu un datu sniegšanu” ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru.
2. Noslēgt ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru sadarbības līgumu „Par Valsts
informācijas sistēmu savietotāja izmantošanu un datu sniegšanu”.
3. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par sadarbības
līguma noslēgšanu.

§28
Par iekšējo noteikumu
„Saulkrastu pašvaldības policijas darba kārtības noteikumi” apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara
Brumermaņa iesniegto iekšējo noteikumu „Saulkrastu pašvaldības policijas darba kārtības
noteikumi” projektu, kas izskatīts 2014.gada 15.janvāra Finanšu komitejas sēdē (protokols
Nr.1), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus „Saulkrastu pašvaldības policijas darba kārtības
noteikumi”.
2. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas.

§29
Par iekšējo noteikumu
„Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi” apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara
Brumermaņa iesniegto iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā
tiek veikti iepirkumi” projektu, kas izskatīts 2014.gada 15.janvāra Finanšu komitejas sēdē
(protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek
veikti iepirkumi”.
2. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas.

§30
Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases
PII „Rūķītis” telpu un virtuves remontam
Izskatot Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādēs „Rūķītis” vadītājas S.Tībergas
13.01.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē
15.01.2014. (protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma „Par budžetu un finanšu vadību”
41.panta piekto daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. MK
noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2014.gadā uz 10 gadiem 175 939 EUR apmērā, ar
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz
01.01.2015. PII „Rūķītis” telpu un virtuves remontam, mēbeļu un virtuves iekārtu
iegādei, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.
2. Uzsākt iepirkumu procedūru:
2.1. Remontdarbiem virtuves blokā un 3 grupu telpās par 134 743 EUR (ar
PVN);
2.2. Mēbeļu iegāde 3 izremontētajām grupām par 16 772 EUR (ar PVN);
2.3. Virtuves iekārtu iegāde par 24 424 EUR (ar PVN).

§31
Par pašvaldības noteiktajiem
maksas pakalpojumiem Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 19.panta otro daļu, saskaņā ar Finanšu
komitejas 2013.gada 11.decembra atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par svinīgas laulību ceremonijas pakalpojuma sniegšanu Saulkrastu
novada Dzimtsarakstu nodaļā:
N.p.
k.
1.
2.

Pakalpojums

Cena
ieskaitot
PVN (EUR)

Maksas atvieglojumi

Laulības reģistrācija Dzimtsarakstu
nodaļas darba telpās
Svinīgas laulības reģistrācija ar ierakstu
mūziku fonā un telpu noformējumu

-

-

20

3.

Svinīgas laulības reģistrācija ar ierakstu
mūziku fonā un telpu noformējumu

30

4.

Svinīgas laulības reģistrācijas
ceremonijas sagatavošana un vadīšana,
muzikālais noformējums un telpu
noformējums
Svinīgas laulības reģistrācijas
ceremonijas sagatavošana un vadīšana,
muzikālais noformējums un telpu
noformējums

50

5.

6.

70

Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas
sagatavošana un vadīšana citā piemērotā
vietā Saulkrastu novada administratīvajā
teritorijā. Ceremonijas vietas apskate,
nokļūšana uz laulības ceremonijas vietu un
atpakaļ, dokumentu nogādāšana, muzikālais
noformējums
Laulību jubilejas (sudraba, zelta u.c.)
ceremonijas sagatavošana un vadīšana

175

8.

Bērnu dzimšanas reģistrācijas svinīga
ceremonija

20

9.

Par visa veida civilstāvokļa aktu
(dzimšanas, laulības, miršanas) meklēšanu
arhīvā, izrakstu un izziņu sagatavošanu un
izsniegšanu

5

7.

40

ja vismaz viens pieteicējs ir
deklarējis dzīvesvietu
Saulkrastu novada
administratīvajā teritorijā
ja neviens no pieteicējiem
nav deklarējis dzīvesvietu
Saulkrastu novada
administratīvajā teritorijā
ja vismaz viens pieteicējs ir
deklarējis dzīvesvietu
Saulkrastu novada
administratīvajā teritorijā
ja neviens no pieteicējiem
nav deklarējis dzīvesvietu
Saulkrastu novada
administratīvajā teritorijā

2. Maksā par sniegtajiem pakalpojumiem ir iekļauts Latvijas Republikā noteiktais
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
3. Savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā deklarējušie laulības slēdzēji tiek atbrīvoti no
2., 3.un 7. punktā minēto maksas pakalpojumu samaksas:
3.1. 100% apmērā, ja abi laulības slēdzēji ir 1.vai 2.grupas invalīdi un/vai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem;
3.2. 50% apmērā, ja viens no laulības slēdzējiem 1.vai 2.grupas invalīds un/vai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par trūcīgo.
4. Iekasētos līdzekļus par maksas pakalpojumiem ieskaitīt Saulkrastu novada
pašvaldības budžetā.
5. Maksa par pakalpojumu pilnā apjomā samaksājama ne vēlāk kā 10 (desmit) darba
dienas pirms laulības ceremonijas.
6. Pakalpojuma maksā nav iekļauta MK 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.457 „Par
valsts nodevu apmēru un maksāšanas kārtību” noteiktā valsts nodeva 14 EUR
apmērā.
7. Ar 2014.gada 01.martu apstiprināt noteiktos maksas pakalpojumus Saulkrastu
novada Dzimtsarakstu nodaļā.
8. Ar 2014.gada 01.martu atzīt par spēku zaudējušu Saulkrastu pilsētas ar lauku
teritoriju Domes 2008.gada 23.decembra sēdes lēmumu „Par maksas
pakalpojumiem Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju dzimtsarakstu nodaļā”
(protokols Nr.20,§63).
§32
Par ielu apgaismes līniju uzņemšanu
ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara
2014.gada 11.janvāra iesniegumu „Par ielu apgaismes līniju uzņemšanu ilgtermiņa
ieguldījumu uzskaitē”, kas izskatīts Finanšu komitejas 2014.gada 15. janvāra sēdē,
protokols Nr.6 un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt
grāmatvedības uzskaitē apgaismes līnijas, saskaņā ar Saulkrastu pašvaldībai
piederošo ielu apgaismes līniju inventarizācijas 2013.gada 18.decembra nodošanas
– pieņemšanas aktu.
2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam A.Gavaram
nodrošināt apgaismes līniju novērtējuma veikšanu un iesniegšanu Saulkrastu
novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā līdz 2018.gada 31.decembrim.
3. Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai līdz jaunā novērtējuma
saņemšanai, grāmatvedības uzskaitē esošo apgaismes līniju uzskaites vērtību
piesaistīt 2013.gada 18.decembrī saņemtajiem inventarizācijas datiem.
§33
Par Saulkrastu novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.34
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā””
grozījuma apstiprināšanu

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara
Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu
Nr.34 „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” projektu sakarā ar
aritmētisku kļūdu precizējumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
3. Apstiprināt grozījumu Saulkrastu novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.34 „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 24.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu
novadā””.
4. Apstiprināto grozījumu saistošajos noteikumos triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
5. Publicēt saistošos noteikumus bezmaksas informatīvajā izdevumā „Saulkrastu
Domes Ziņas“.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.
§34
Par darba koplīgumu noslēgšanu
ar Saulkrastu novada izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēm
Izskatot Saulkrastu vidusskolas, Zvejniekciema vidusskolas, pirmsskolas izglītības
iestādes „Rūķītis” un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas darba koplīguma
projektus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt darba koplīgumu ar Zvejniekciema vidusskolas izglītības iestādes
darbinieku arodbiedrību.
2. Noslēgt darba koplīgumu ar Saulkrastu vidusskolas izglītības iestādes darbinieku
arodbiedrību.
3. Noslēgt darba koplīgumu ar Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas
darbinieku arodbiedrību.
4. Noslēgt darba koplīgumu ar pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” darbinieku
arodbiedrību.

§35
Par Saulkrastu novada pašvaldības
2014.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo noteikumu
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”
apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes 2014.gada budžeta un speciālā budžeta
projektu, kas izskatīts 22.01.2014. apvienotajā Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas, Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
komitejas, Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 46.panta
pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likuma „Likums par budžetu un
finanšu vadību” 6.pantu, likums „Par valsts budžetu 2014.gadam”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, J.Grabčiks, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu,
2. Apstiprināt saistošos noteikumus „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada
pašvaldības 2014. gada budžetu”.
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojumu rakstu triju dienu laikā rakstveidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi
pieejami Saulkrastu novada domes ēkā.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

