Saulkrastu novada domes sēdes 29.jūlija lēmumi Nr.11
§2
Par atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas
Saulkrastu novada domē 2015.gada 4.jūnijā saņemts (dzēsts), dzīvojošas (dzēsts)
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 2015.gada 4.jūnija iesniegums (Saulkrastu novada
domes reģistrācijas Nr.8.10/0620150106/IN1772) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu (dzēsts) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kā iemeslu minot, ka personai ir
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) (dzēsts) 2003.gada 3.aprīlī deklarēja savu dzīvesvietu (dzēsts) Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats- laulība ar dzīvokļa
īpašnieci (dzēsts);
2) 2001.gada 11.jūnijā Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu (dzēsts) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novadā LV-2161,
kadastra (dzēsts) Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr. (dzēsts) uz (dzēsts)
vārda. Pamats: 2001.gada 19.aprīļa pirkuma līgums;
3) (dzēsts) iesniegumā norāda, ka viņas vīrs (dzēsts) dzīvokļa īpašumā (dzēsts) Saulkrastu
pagastā, Saulkrastu novadā, nedzīvo kopš 2010.gada jūnija. Pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās
informācijas (dzēsts) un (dzēsts) laulība nav šķirta, tāpēc tiesiskais pamats, kas norādīts
dzīvesvietas deklarācijā nav zudis, un līdz ar to nav tiesiska pamata deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanai (dzēsts);
4) 2015.gada 27.jūnijā (dzēsts) uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts uzaicinājums
Nr.8.10/0620150602/IZ942 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņa tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā, vai līdz 2015.gada 20.jūlijam deklarēt savu dzīvesvietu faktiskajā
dzīvesvietas adresē. (dzēsts) līdz lēmuma pieņemšanai Domē nav ieradies, kā arī nav
deklarējis dzīvesvietu citā faktiskajā dzīvesvietas adresē.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta pirmo
daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt anulēt ziņas par (dzēsts) deklarēto dzīvesvietu adresē (dzēsts) Saulkrastu
pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, jo nav tiesiska pamata deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanai.
2. Lēmumu nosūtīt (dzēsts) un (dzēsts) uz deklarēto dzīvesvietu.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§3
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Saulkrastu novada domē 2015.gada 29.jūnijā saņemts (dzēsts) Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā, 2015.gada 26.jūnija iesniegums (Saulkrastu novada domes reģistrācijas
Nr.8.10/0620150560/IN1985) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu (dzēsts) adresē

(dzēsts) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kā iemeslu minot, ka personai ir zudis
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) (dzēsts) 2006.gada 15.maijā deklarēja savu dzīvesvietu (dzēsts) Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats- mutiska vienošanās ar
nekustamā īpašuma īpašnieku (dzēsts);
2) 2004.gada 10.februārī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu (dzēsts) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novadā LV-2160,
kadastra Nr. (dzēsts) Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr. (dzēsts) uz (dzēsts)
vārda. Pamats: 2004.gada 10.februāra pirkuma līgums;
3) (dzēsts) iesniegumā minētais iemesls ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (dzēsts) ir
2015.gada 27.februāra prasības pieteikums (par laulības šķiršanu) Rīgas rajona tiesai;
4) 2008.gada 20.septembrī Saulkrastu pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā (dzēsts) un (dzēsts)
noslēdza laulību, bet 2006.gada 15.maijā uz mutiskas vienošanās ar nekustamā īpašuma
īpašnieku (dzēsts) tika veikta (dzēsts) dzīvesvietas deklarācija. Pēc (dzēsts) mutiskas
informācijas laulātie vairāk kā 4 gadus dzīvo šķirti. (dzēsts) un viņas bērni ilgstoši un
pastāvīgi uzturas ārpus Latvijas Republikas;
5) 2015.gada 30.jūnijā (dzēsts) uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts uzaicinājums
Nr.13.1/0620150685/IZ973 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņas tiesisko pamatu
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, vai līdz 2015.gada 28.jūlijam deklarēt savu dzīvesvietu
faktiskajā dzīvesvietas adresē. (dzēsts) līdz lēmuma pieņemšanai Domē nav ieradusies, kā
arī nav deklarējusi dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par (dzēsts) deklarēto dzīvesvietu adresē (dzēsts) Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot,
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
2. Lēmumu nosūtīt (dzēsts) un (dzēsts) uz deklarēto dzīvesvietu.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

§4
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Saulkrastu novada domē 2015.gada 29.jūnijā saņemts (dzēsts) dzīvojoša (dzēsts)
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 2015.gada 26.jūnija iesniegums (Saulkrastu novada
domes reģistrācijas Nr.8.10/0620150560/IN1985) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu (dzēsts) adresē (dzēsts) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kā iemeslu minot,
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:

1) (dzēsts) 2006.gada 15.maijā deklarēja savu dzīvesvietu (dzēsts) Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats-mutiska vienošanās ar
nekustamā īpašuma īpašnieku (dzēsts);
2) 2004.gada 10.februārī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu (dzēsts) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novadā LV-2160,
kadastra Nr. (dzēsts) Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr. (dzēsts) uz (dzēsts)
vārda. Pamats: 2004.gada 10.februāra pirkuma līgums;
3) Pēc (dzēsts) mutiskas informācijas (dzēsts) īpašumā nedzīvo, ilgstoši un pastāvīgi uzturas
ārpus Latvijas Republikas;
4) 2015.gada 30.jūnijā (dzēsts) uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts uzaicinājums
Nr.13.1/0620150686/IZ974 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņa tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā, vai līdz 2015.gada 28.jūlijam deklarēt savu dzīvesvietu faktiskajā
dzīvesvietas adresē. (dzēsts) līdz lēmuma pieņemšanai Domē nav ieradies, kā arī nav
deklarējis dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par (dzēsts) deklarēto dzīvesvietu adresē (dzēsts) Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot,
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
2. Lēmumu nosūtīt (dzēsts) un (dzēsts) uz deklarēto dzīvesvietu.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

§5
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Saulkrastu novada domē 2015.gada 29.jūnijā saņemts (dzēsts), dzīvojoša (dzēsts)
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 2015.gada 26.jūnija iesniegums (Saulkrastu novada
domes reģistrācijas Nr.8.10/0620150560/IN1985) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu (dzēsts) adresē (dzēsts) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kā iemeslu minot,
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) (dzēsts) 2006.gada 15.maijā deklarēja savu dzīvesvietu (dzēsts) Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats-mutiska vienošanās ar
nekustamā īpašuma īpašnieku (dzēsts);
2) 2004.gada 10.februārī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu (dzēsts) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novadā LV-2160,
kadastra Nr. (dzēsts), Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr. (dzēsts), (dzēsts)
vārda. Pamats: 2004.gada 10.februāra pirkuma līgums;
3) Pēc (dzēsts) mutiskas informācijas (dzēsts) īpašumā nedzīvo, ilgstoši un pastāvīgi uzturas
ārpus Latvijas Republikas;
4) 2015.gada 30.jūnijā (dzēsts) uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts uzaicinājums
Nr.13.1/0620150687/IZ975 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņa tiesisko pamatu dzīvot

deklarētajā dzīvesvietā, vai līdz 2015.gada 28.jūlijam deklarēt savu dzīvesvietu faktiskajā
dzīvesvietas adresē. (dzēsts) līdz lēmuma pieņemšanai Domē nav ieradies, kā arī nav
deklarējis dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par (dzēsts) deklarēto dzīvesvietu adresē (dzēsts) Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot,
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā
2. Lēmumu nosūtīt (dzēsts) un (dzēsts) uz deklarēto dzīvesvietu.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

§6
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Saulkrastu novada domē 2015.gada 29.jūnijā saņemts (dzēsts) dzīvojoša (dzēsts)
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 2015.gada 26.jūnija iesniegums (Saulkrastu novada
domes reģistrācijas Nr.8.10/0620150560/IN1985) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu (dzēsts) un nepilngadīgā bērna (dzēsts) adresē (dzēsts), Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kā iemeslu minot, ka personām ir zudis tiesiskais pamats dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) (dzēsts) 2006.gada 15.maijā deklarēja savu un nepilngadīgā bērna (dzēsts) (dzīvesvietas
deklarācija 2014.gada 8.maijā) dzīvesvietu (dzēsts) Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā.
Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats - mutiska vienošanās ar nekustamā īpašuma
īpašnieku (dzēsts);
2) 2004.gada 10.februārī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu (dzēsts) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novadā LV-2160,
kadastra Nr. (dzēsts), Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr. (dzēsts) uz (dzēsts)
vārda. Pamats: 2004.gada 10.februāra pirkuma līgums;
3) Pēc (dzēsts) mutiskas informācijas (dzēsts) un (dzēsts) īpašumā nedzīvo, ilgstoši un
pastāvīgi uzturas ārpus Latvijas Republikas;
4) 2015.gada 30.jūnijā (dzēsts) uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts uzaicinājums
Nr.13.1/0620150689/IZ976 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņas un nepilngadīgā bērna
tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, vai līdz 2015.gada 28.jūlijam deklarēt savu
un nepilngadīgā bērna dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē. (dzēsts) līdz lēmuma
pieņemšanai Domē nav ieradusies, kā arī nav deklarējusi savu un nepilngadīgā bērna
dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta
pirmās daļas 2.punktu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par (dzēsts) un viņas nepilngadīgā bērna (dzēsts) deklarēto dzīvesvietu
adresē (dzēsts) Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu anulēšanas
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personām ir zudis tiesiskais pamats dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
2. Lēmumu nosūtīt (dzēsts) un (dzēsts) uz deklarēto dzīvesvietu.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§7
Par zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu
Izskatot izsoles komisijas sekretāres D.Kučerukas 15.06.2015. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.07.2015. sēdē (protokols
Nr.7/2015§1), pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes
īpašuma Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles
noteikumu (apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 29.04.2015. lēmumu Nr.6§13) 43.1.
punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- neapbūvēta zemesgabala
Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.
8033 003 2706, platība 0,0516 ha, 2015.gada 12.jūnija otro izsoli par nenotikušu, jo
līdz noteiktam termiņam (12.06.2015. plkst. 9.00) nav reģistrēts neviens izsoles
dalībnieks.
2. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- neapbūvēta zemesgabala
Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, trešo izsoli.
§8

Par zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
trešās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu,
izsoles komisijas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ar Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumu Nr.11/2015§7, par
nenotikušu tika atzīta Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Desmitā iela
22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 2015.gada 12.jūnijā organizētā
izsole un Saulkrastu novada pašvaldība nolēma organizēt atkārtoti nekustamā īpašuma –
zemesgabala Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoli.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas
1.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.
panta 2.punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.07.2015. sēdes (protokols
Nr.7) atzinumu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- neapbūvēta zemesgabala
Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.
8033 003 2706, platība 0,0516 ha, trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Desmitā iela 22, VEF
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2706,
nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 3100,00 euro (trīs tūkstoši viens simts
euro 00 centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju
pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF Biķernieki,
izsolei 4 locekļu sastāvā :
3.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks;
3.2. komisijas loceklis- Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs;
3.3. komisijas loceklis- Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte;
3.4. komisijas sekretāre- Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu
speciāliste Daina Kučeruka.
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- neapbūvēta
zemesgabala Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra apzīmējums 8033 003 2706, izsoles noteikumus (pielikumā).
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 18.09.2015. plkst. 12.00 rīkot zemes īpašuma
izsoli.
PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes
29.07.2015.lēmumam Nr.11/2015§8

APSTIPRINĀTI
ar Saulkrastu novada domes
2015.gada 29.jūlija sēdes
lēmumu Nr.11/2015§8
SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA - NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA
DESMITĀ IELA 22, 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 Desmitā ielā 22, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8033 003 2706, un sastāv no
neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 0,0516 ha (turpmāk – nekustamais īpašums).

2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 3100 euro (trīs tūkstoši viens
simts 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 - 310,00 euro (trīs simti desmit euro 00 centi)
apmērā.
12. Izsoles dalībnieki, kas nav iemaksājuši nodrošinājumu, izsolei netiek pielaisti.
13. Izsoles dalībnieki – juridiskas personas izsolei netiek pielaisti, ja izsoles dienā izsoles
komisija konstatē, ka attiecīgās juridiskās personas darbība ir apturēta ar Valsts
ieņēmumu dienesta lēmumu.
14. Ja izsoles dalībniekam ir nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, viņš līdz izsoles
dienai iesniedz iesniegumu Saulkrastu novada domē, norādot pirmpirkuma tiesību
pieteikšanas faktu un tiesisko pamatojumu, pievienojot iesniegumā norādītās informācijas
pamatojošus dokumentus.
IV Dalībnieku reģistrācijas kārtība
15. Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē 107. kabinetā, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2015. gada 18.septembra 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 2015. gada 18.septembrī Saulkrastu novada domes ēkā, otrā stāva zālē
Raiņa ielā 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 100,00 euro (viens simts euro 00 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 āmura 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.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

1.pielikums
Neapbūvēta zemesgabala
Desmitā iela 22, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
29.07.2015. 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
Neapbūvēta zemesgabala
Desmitā iela 22, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
29.07.2015.izsoles noteikumiem
Saulkrastu novada pašvaldība, 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 310,00 euro (trīs simti desmit euro 00 centi) un ieguvis tiesības
piedalīties izsolē, kura notiks 2015. gada 18.septembrī plkst. 12.00 Saulkrastu novada domes
zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, un kurā tiks izsolīts Saulkrastu novada pašvaldības
neapbūvēts zemesgabals Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads.

APLIECĪBA izdota 2015. gada ________________

Reģistrators_______________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________
(paraksts)

3.pielikums
neapbūvēta zemesgabala
Desmitā iela 22, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
29.07.2015.izsoles noteikumiem
IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS
Dalībnieka
reģ. Nr.

Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums

Komisijas priekšsēdētājs
Protokoliste
Izsoles komisijas locekļi

Solītā cena, paraksts

§9
Par zemes īpašuma „VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 12.11.2014. lēmumu,
Saulkrastu novada pašvaldībai pieder zemes īpašums „VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330032730, platība 0,0606 ha (Saulkrastu
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000538823, žurnāla Nr. 300003745725).
Nekustamā īpašuma vērtētājs A.Gusārs (LĪVA sertifikāts Nr. 36) 08.06.2015. noteicis zemes
īpašuma „VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži, Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novada, tirgus vērtību
3800,00 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 15.07.2015. sēdes atzinumu
(protokols Nr.7),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma „VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2730, platība 0,0606 ha,
mutisku izsoli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma „VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2730, nosacīto cenu, kas
vienāda ar tirgus vērtību 3 800,00 euro (trīs tūkstoši astoņi simti euro 00 centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju
pašvaldībai piederoša zemes īpašuma „VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, izsolei 4 locekļu sastāvā :
3.1. komisijas priekšsēdētājs- Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks;
3.2. komisijas loceklis- Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs;
3.3.komisijas loceklis- Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte;
3.4.komisijas sekretāre- Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu
speciāliste Daina Kučeruka.
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes īpašuma
„VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra
apzīmējums 8033 003 2730, izsoles noteikumus (pielikumā).
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 18.09.2015. plkst. 11.30 rīkot zemes īpašuma
izsoli.

PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes
29.07.2015.lēmumam Nr.11/2015§9

APSTIPRINĀTI
ar Saulkrastu novada domes
2015.gada 29.jūlija sēdes
lēmumu Nr.11/2015§9

SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA –
ZEMES ĪPAŠUMA „VEF PABAŽI 59”, VEF PABAŽI,
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 „VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži,
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8033 003 2730, un sastāv no
zemesgabala ar kopējo platību 0,0606 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 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 - 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 2015. gada 18.septembra 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 2015. gada 18.septembrī Saulkrastu novada domes ēkā, otrā stāva zālē
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, plkst. 11.30.
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 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 āmura 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.

1.pielikums
Zemes īpašuma
„VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
29.07.2015.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
Zemes īpašuma
„VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
29.07.2015.izsoles noteikumiem
Saulkrastu novada pašvaldība, 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 centi) un ieguvis
tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2015. gada 18.septembrī plkst. 11.30 Saulkrastu
novada domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, un kurā tiks izsolīts Saulkrastu novada
pašvaldības zemes īpašums „VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads.

APLIECĪBA izdota 201__. gada ________________

Reģistrators_______________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________
(paraksts)

3.pielikums
Zemes īpašuma
„VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
29.07.2015. izsoles noteikumiem
IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS
Dalībnieka
reģ. Nr.

Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums

Komisijas priekšsēdētājs
Protokoliste
Izsoles komisijas locekļi

Solītā cena, paraksts

§10
Par zemes īpašuma Otrā iela 9, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 29.05.2015. lēmumu,
Saulkrastu novada pašvaldībai pieder zemes īpašums Otrā iela 9, VEF Biķernieki, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330031416, platība 0,0794 ha (Saulkrastu pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000543981, žurnāla Nr. 300003841858). Nekustamā
īpašuma vērtētājs A.Gusārs (LĪVA sertifikāts Nr. 36) 10.07.2015. noteicis zemes īpašuma
Otrā iela 9, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novada, tirgus vērtību 5200,00
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 15.07.2015. sēdes atzinumu (protokols Nr.7),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Otrā iela 9, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1416, platība 0,0794 ha,
mutisku izsoli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Otrā iela 9, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1416, nosacīto cenu, kas
vienāda ar tirgus vērtību 5 200,00 euro (pieci tūkstoši divi simti euro 00 centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju
pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Otrā iela 9, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, izsolei 4 locekļu sastāvā :
3.1. komisijas priekšsēdētājs- Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks;
3.2. komisijas loceklis- Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs;
3.3.komisijas loceklis- Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte;
3.4.komisijas sekretāre- Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu
speciāliste Daina Kučeruka.
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes īpašuma Otrā
iela 9, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums
8033 003 1416, izsoles noteikumus (pielikumā).
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 18.09.2015. plkst. 11.00 rīkot zemes īpašuma
izsoli.
PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes
29.07.2015.lēmumam Nr.11/2015§10

APSTIPRINĀTI
ar Saulkrastu novada domes
2015.gada 29.jūlija sēdes
lēmumu Nr.11/2015§10
SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA –

ZEMES ĪPAŠUMA OTRĀ IELA 9, 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 Otrā iela 9, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8033 003 1416, un sastāv no
zemesgabala ar kopējo platību 0,0794 ha (turpmāk – nekustamais īpašums).
2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 5 200 euro (pieci tūkstoši divi
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 - 520,00 euro (pieci simti divdesmit euro 00 centi)
apmērā.
12. Izsoles dalībnieki, kas nav iemaksājuši nodrošinājumu, izsolei netiek pielaisti.
13. Izsoles dalībnieki – juridiskas personas izsolei netiek pielaisti, ja izsoles dienā izsoles
komisija konstatē, ka attiecīgās juridiskās personas darbība ir apturēta ar Valsts
ieņēmumu dienesta lēmumu.
14. Ja izsoles dalībniekam ir nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, viņš līdz izsoles dienai

iesniedz iesniegumu Saulkrastu novada domē, norādot pirmpirkuma tiesību pieteikšanas
faktu un tiesisko pamatojumu, pievienojot iesniegumā norādītās informācijas
pamatojošus dokumentus.
IV Dalībnieku reģistrācijas kārtība
15. Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē 107. kabinetā, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2015. gada 18.septembra 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 2015. gada 18.septembrī Saulkrastu novada domes ēkā, otrā stāva zālē
Raiņa ielā 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 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 āmura 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.

1.pielikums
Zemes īpašuma
Otrā iela 9, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
29.07.2015.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
Zemes īpašuma
Otrā iela 9, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
29.07.2015.izsoles noteikumiem
Saulkrastu novada pašvaldība, 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 520,00 euro (pieci simti divdesmit euro 00 centi) un ieguvis
tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2015. gada 18.septembrī plkst. 11.00 Saulkrastu
novada domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, un kurā tiks izsolīts Saulkrastu novada
pašvaldības zemes īpašums Otrā iela 9, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads.

APLIECĪBA izdota 201__. gada ________________

Reģistrators_______________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________
(paraksts)

3.pielikums
Zemes īpašuma
Otrā iela 9, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
29.07.2015. izsoles noteikumiem
IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS
Dalībnieka
reģ. Nr.

Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums

Komisijas priekšsēdētājs
Protokoliste
Izsoles komisijas locekļi

Solītā cena, paraksts

§11
Par zemes īpašuma „Saulīte 136”, Saulīte, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 26.02.2015. lēmumu,
Saulkrastu novada pašvaldībai pieder zemes īpašums „Saulīte 136”, Saulīte, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330021811, platība 0,0589 ha (Saulkrastu pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000541917, žurnāla Nr. 300003807021). Nekustamā
īpašuma vērtētājs A.Gusārs (LĪVA sertifikāts Nr. 36) 13.07.2015. noteicis zemes īpašuma
„Saulīte 136”, Saulīte, Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novada, tirgus vērtību 4200,00 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 15.07.2015. sēdes atzinumu (protokols Nr.7),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma „Saulīte 136”, Saulīte, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 002 1811, platība 0,0589 ha, mutisku
izsoli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma „Saulīte 136”, Saulīte,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 002 1811, nosacīto cenu, kas
vienāda ar tirgus vērtību 4 200,00 euro (četri tūkstoši divi simti euro 00 centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju
pašvaldībai piederoša zemes īpašuma „Saulīte 136”, Saulīte, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, izsolei 4 locekļu sastāvā :
3.1. komisijas priekšsēdētājs- Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks;
3.2. komisijas loceklis- Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs;
3.3.komisijas loceklis- Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte;
3.4.komisijas sekretāre- Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu
speciāliste Daina Kučeruka.
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes īpašuma
„Saulīte 136”, Saulīte, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums
8033 002 1811, izsoles noteikumus (pielikumā).
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 18.09.2015. plkst. 10.30 rīkot zemes īpašuma
izsoli.
PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes
29.07.2015.lēmumam Nr.11/2015§11

APSTIPRINĀTI
ar Saulkrastu novada domes
2015.gada 29.jūlija sēdes
lēmumu Nr.11/2015§11
SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA –

ZEMES ĪPAŠUMA „SAULĪTE 136”, SAULĪTE,
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 „Saulīte 136”, Saulīte, Saulkrastu
pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8033 002 1811, un sastāv no zemesgabala
ar kopējo platību 0,0589 ha (turpmāk – nekustamais īpašums).
2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 4 200 euro (četri tūkstoši divi
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 - 420,00 euro (četri simti divdesmit euro 00 centi)
apmērā.
12. Izsoles dalībnieki, kas nav iemaksājuši nodrošinājumu, izsolei netiek pielaisti.
13. Izsoles dalībnieki – juridiskas personas izsolei netiek pielaisti, ja izsoles dienā izsoles
komisija konstatē, ka attiecīgās juridiskās personas darbība ir apturēta ar Valsts
ieņēmumu dienesta lēmumu.
14. Ja izsoles dalībniekam ir nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, viņš līdz izsoles dienai

iesniedz iesniegumu Saulkrastu novada domē, norādot pirmpirkuma tiesību pieteikšanas
faktu un tiesisko pamatojumu, pievienojot iesniegumā norādītās informācijas
pamatojošus dokumentus.
IV Dalībnieku reģistrācijas kārtība
15. Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē 107. kabinetā, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2015. gada 18.septembra 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 2015. gada 18.septembrī Saulkrastu novada domes ēkā, otrā stāva zālē
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, plkst. 10.30.
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 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 āmura 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.

1.pielikums
Zemes īpašuma
„Saulīte 136”, Saulīte,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
29.07.2015.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
Zemes īpašuma
„Saulīte 136”, Saulīte,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
29.07.2015.izsoles noteikumiem
Saulkrastu novada pašvaldība, 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 420,00 euro (četri simti divdesmit euro 00 centi) un ieguvis
tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2015. gada 18.septembrī plkst. 10.30 Saulkrastu
novada domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, un kurā tiks izsolīts Saulkrastu novada
pašvaldības zemes īpašums „Saulīte 136”, Saulīte, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.

APLIECĪBA izdota 201__. gada ________________

Reģistrators_______________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________
(paraksts)

3.pielikums
Zemes īpašuma
„Saulīte 136”, Saulīte,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
29.07.2015. izsoles noteikumiem
IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS
Dalībnieka
reģ. Nr.

Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums

Komisijas priekšsēdētājs
Protokoliste
Izsoles komisijas locekļi

Solītā cena, paraksts

§12
Par pašvaldības dzīvokļa Rīgas iela 90 - 6, Saulkrasti, Saulkrastu nov., izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Izskatot nekustamā īpašuma speciālista A.Blankenberga 11.06.2015. iesniegumu un
ievērojot Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa lēmumu „Par nekustamā īpašuma
Rīgas iela 90 – 6, Saulkrasti, atsavināšanas procedūras uzsākšanu”, Nr.6§15, nekustamā
īpašuma vērtētāja A.Gusāra (LĪVA sertifikāts Nr. 36) 10.06.2015. noteikto dzīvokļa Rīgas
iela 90 - 6, 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 15.07.2015. sēdes, protokols Nr.7,
atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 90 - 6, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0592, kas sastāv no dzīvokļa ar platību 22,7
m2 un 227/1937 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un divām
palīgceltnēm, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa Rīgas iela 90 - 6, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0592, nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus
vērtību 2 700,00 euro (divi tūkstoši septiņi simti euro 00 centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju
pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 90 - 6, izsolei 4 (četru) locekļu
sastāvā :
3.1. komisijas priekšsēdētājs- Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks;
3.2. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs;
3.3. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte;
3.4. komisijas sekretāre - Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu
speciāliste Daina Kučeruka.
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Rīgas iela
90 - 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 900 0592, izsoles
noteikumus (pielikumā).
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 18.09.2015. plkst. 10.00 rīkot dzīvokļa
īpašuma izsoli.

PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes
29.07.2015.lēmumam Nr.11/2015§12

APSTIPRINĀTI
ar Saulkrastu novada domes
2015.gada 29.jūlija sēdes
lēmumu (prot. Nr.11/2015§12 )
SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA RĪGAS IELĀ 90 -6,
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 dzīvokļa īpašums, kas atrodas Rīgas ielā 90 – 6, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 80139000592, un sastāv no dzīvokļa ar platību
22,7 m2 un 227/1937 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un divām
palīgēkām (turpmāk – nekustamais īpašums).
2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 2 700 euro (divi tūkstoši septiņi
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 22008416.
7. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek saskaņā ar
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes
ziņas” publicēto informāciju.
II Informācijas publicēšanas kārtība
8. Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli tiek publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes ziņas” un Saulkrastu novada
pašvaldības mājaslapā interneta vietnē www.saulkrasti.lv sešas nedēļas pirms izsoles dienas.
Informāciju par izsoli izliek labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma un redzamā vietā
Saulkrastu novada domes 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 270,00 euro (divi simti septiņdesmit euro 00 centi)
apmērā.

12. Izsoles dalībnieki, kas nav iemaksājuši nodrošinājumu, izsolei netiek pielaisti.
13. Izsoles dalībnieki – juridiskas personas izsolei netiek pielaisti, ja izsoles dienā izsoles
komisija konstatē, ka attiecīgās juridiskās personas darbība ir apturēta ar Valsts
ieņēmumu dienesta lēmumu.
14. Ja izsoles dalībniekam ir nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, viņš līdz izsoles dienai
iesniedz iesniegumu Saulkrastu novada domē, norādot pirmpirkuma tiesību pieteikšanas
faktu un tiesisko pamatojumu, pievienojot iesniegumā norādītās informācijas
pamatojošus dokumentus.
IV Dalībnieku reģistrācijas kārtība
15. Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē 107. kabinetā, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2015. gada 18.septembra 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 2015. gada 18.septembrī Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē
Raiņa iela 8, Saulkrastos, plkst. 10.00.
18. Izsoles dalībnieki pirms izsoles ar savu parakstu reģistrācijas žurnālā (1.pielikums)
apliecina, ka ir iepazinušies ar izsoles noteikumiem un ir saņēmuši izsoles reģistrācijas
apliecību (2.pielikums). Izsoles reģistrs ir izsoles noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
19. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs, kurš atklājot izsoli, nosauc savu vārdu,
uzvārdu un katra komisijas locekļa uzvārdu, raksturo izsolāmo objektu un paziņo tā
sākotnējo cenu, kā arī summu, par kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i.
par 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.

1.pielikums
29.07.2015.
dzīvokļa Rīgas iela 90 – 6
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
29.07.2015.
dzīvokļa Rīgas iela 90 – 6
izsoles noteikumiem

Saulkrastu novada pašvaldība, 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 270,00 euro (divi simti septiņdesmit euro 00 centi) un ieguvis
tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2015.gada 18.septembrī plkst. 10.00 Saulkrastu novada
domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, un kurā tiks izsolīts Saulkrastu novada pašvaldības
dzīvokļa īpašums Rīgas iela 90 – 6, Saulkrasti.

APLIECĪBA izdota 2015. gada ________________

Reģistrators____________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________
(paraksts)

3.pielikums
29.07.2015.
dzīvokļa Rīgas iela 90 – 6
izsoles noteikumiem
IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS
Dalībnieka
reģ. Nr.

Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums

Komisijas priekšsēdētājs
Protokoliste
Izsoles komisijas locekļi

Solītā cena, paraksts

§13
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu platību maiņu
Izskatot (dzēsts) pilnvarotās personas (dzēsts) 09.07.2015. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.07.2015. sēdē,
protokols Nr.7,
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 4., 21., 29. un 31. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma Kapteiņu iela 1A, Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 001 0153, platība 4,69 ha, lietošanas
mērķu platības, nosakot:
3740 m2 platībai „trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods
0702”;
3600 m2 platībai „transporta līdzekļu garāžu apbūve, kods 1104”;
39560 m2 platībai „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods 0101”;
§14
Par adreses piešķiršanu
Izskatot (dzēsts), (dzēsts) un (dzēsts) 16.07.2015. 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”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt saimniecības ēkai, kadastra apzīmējums 80330040121 003, un pirtij, kadastra
apzīmējums 80330040121 007, kas funkcionāli saistītas ar zemes īpašumu „Lamšas”,
Bātciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums
80330040771 , adresi:
„Lamšas”, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
2. Piešķirt ēkai - pagrabam, kadastra apzīmējums 80330040121 005, kas funkcionāli
saistīts ar zemes īpašumu „Ķempji”, Bātciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., zemes
vienības kadastra apzīmējums 80330040769 , adresi:
„Ķempji”, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
3. Piešķirt dzīvojamai ēkai, kadastra apzīmējums 80330040121 002, kas funkcionāli
saistīta ar zemes īpašumu „Gustiņi”, Bātciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., zemes
vienības kadastra apzīmējums 80330040772 , adresi:
„Gustiņi”, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.

§15
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Izskatot SIA ,,ABC Construction’’, reģ.Nr. 40003765683, juridiskā adrese Vārnu iela
7-4, Rīga, 20.07.2015. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, pamatojoties
uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 03.11.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. punktu un 20.06.2006.
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma Pļavas iela 5 (kadastra apzīmējums
80130030745), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz tā esošajai ēkai (kadastra apz. 80130030745001)
zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ – Pļavas iela 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads un
noteikt lietošanas mērķi – ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601” –
platība 0,0598 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām (kadastra apz.
80130030745002 un 80130030745003) zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Pļavas
iela 5A, Saulkrasti, Saulkrastu novads un noteikt lietošanas mērķi – ,,individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601” – platība 0,0597 ha.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

§16
Par deleģēšanas līguma “Par Saulkrastu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu” noslēgšanu ar SIA
“Mērniecības datu centrs”
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristes Sabīnas Podskočijas
iesniegumu par deleģēšanas līguma “Par Saulkrastu novada augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu”, turpmāk tekstā –
Deleģēšanas līgums, noslēgšanu ar SIA “Mērniecības datu centrs”, kas skatīts
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.07.2015 sēdē (prot. Nr.7§7), un
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta trešo daļu un Saulkrastu novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošo
noteikumu Nr.15 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Saulkrastu novadā” 2.punktu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar SIA “Mērniecības datu centrs” (pielikumā).

2. Noteikt Deleģēšanas līguma termiņu – līdz 2020.gada 1.jūlijam.
3. Deleģēšanas līgumu pirms tā noslēgšanas saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās
ministriju.

PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes
29.07.2015.lēmumam Nr.11/2015§16

APSTIPRINĀTS
ar Saulkrastu novada domes
2015.gada 29.jūlija sēdes
lēmumu (protokols Nr.11/2015§16)

DELEĢĒŠANAS LĪGUMS NR. _______
par Saulkrastu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes
uzturēšanu un izmantošanu
Saulkrasti,

2015.gada ___.jūlijā

Saulkrastu novada dome, domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša personā, kurš
darbojas, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Saulkrastu novada pašvaldības
nolikumu un Saulkrastu novada domes 29.07.2015. lēmumu Nr.16 protokols Nr.11/2015§16
„Par deleģēšanas līgumu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu”
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Mērniecības datu centrs””, turpmāk tekstā –
„Pašvaldība”, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mērniecības datu centrs” vienotais reģistrācijas
Nr.40003831048 tās izpilddirektores Unas Krutovas personā, kura darbojas uz pilnvaras
pamata, turpmāk tekstā – „Sabiedrība”, no otras puses, abas kopā sauktas „Puses”, izsakot
brīvu gribu, bez maldiem, viltus un spaidiem, savstarpēji vienojoties,
pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septīto daļu un Pārejas
noteikumu 6.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 2. un 14.punktu un 15.panta
ceturto daļu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12.panta trešo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 19.08.2014.
noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 21.1.apakšpunktu, Ministru kabineta
24.04.2012. noteikumu Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās
centrālās datu bāzes noteikumi” 69, 79. un 81. punktu un Saulkrastu novada Domes
2010.gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Saulkrastu novadā”,
ievērojot, ka Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt noteikto
autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī
tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt
privātpersonai atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst Pašvaldības
kompetencē,
ievērojot, ka līgums ar Sabiedrību tiek slēgts ar mērķi nodrošināt Saulkrastu novada
pašvaldības funkciju izpildi, kas saistītas ar teritorijas plānošanas, labiekārtošanas un
būvniecības vajadzībām nepieciešamās ģeodēziskās, topogrāfiskās un kartogrāfiskās
informācijas uzturēšanu un administrēšanu; ielu sarkano līniju un datu bāzes uzturēšanu;
uzkrātās informācijas apmaiņas ar attiecīgajām valsts un pašvaldības iestādēm nodrošināšanu,
kā arī tās izsniegšanu privātpersonām,
ievērojot Ministru kabineta 28.12.2013. rīkojumu Nr.686 „Par Latvijas ģeotelpiskās
informācijas attīstības koncepciju”,
ievērojot, ka Pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu deleģēšanas mērķis ir
nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkciju izpildi un to, ka šo mērķu
sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt pušu pienākumus un saistības,

ievērojot Saulkrastu novada domes 29.07.2015. lēmumu Nr.16 (prot.Nr.11/2015§16). „Par
deleģēšanas līgumu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu”, noslēdz
šādu Deleģēšanas līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. Deleģētie valsts pārvaldes uzdevumi
1.1. Pašvaldība deleģē, un Sabiedrība apņemas veikt teritorijas plānošanas, labiekārtošanas un
būvniecības vajadzībām nepieciešamās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
uzturēšanu un administrēšanu, pārbaudi, reģistrāciju datu bāzē un datu sagatavošanu un
izsniegšanu, zemes ierīcības projektu, detālplānojumu un lokālplānojumu vektordatu
uzglabāšanu, kā arī citu, ar Sabiedrības rīcībā esošās informācijas uzturēšanu un
administrēšanu, kas ir Pašvaldības kompetencē saskaņā ar iepriekš minētajiem dokumentiem.
1.2. Pašvaldība deleģē, un Sabiedrība apņemas veikt informācijas par aizsargjoslām sarkanajām līnijām uzturēšanu un aktualizēšanu, kas ir Pašvaldības kompetencē saskaņā ar
Aizsargjoslu likuma 33.pantu.
2. Līguma darbības robežas
2.1. Šī Līguma 1.punktā noteikto pārvaldes uzdevumu (turpmāk tekstā arī – Uzdevumi)
veikšana tiek organizēta Saulkrastu pašvaldības administratīvās teritorijas robežās.
2.2. Sabiedrība apņemas patstāvīgi nodrošināt visu tehnisko procesu Uzdevumu veikšanai
par saviem līdzekļiem.
3. Līguma termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad abas līgumslēdzēju puses ir parakstījušas Līgumu.
3.2. Līgums tiek noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem.
4. Līguma principi un Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji
4.1. Šis Līgums slēgts par Pašvaldībai piekrītošu Uzdevumu izpildi, nosakot ilgtermiņā
veicamo Uzdevumu apjomu un to izpildes kārtību saskaņā ar šajā Līgumā noteikto, kā arī
Pušu tiesības un pienākumus, kā arī nodrošinot privātpersonas ar būvniecības vajadzībām
nepieciešamo informāciju.
4.2. Uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē pēc šādiem kritērijiem:
4.2.1. pēc personu pieprasījuma izsniegto dokumentu pareizība (iesniegumu un
sūdzību skaits);
4.2.2. spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā termiņa ievērošana attiecībā uz
Uzdevumu izpildi, tajā skaitā, savlaicīga datu bāzu, karšu un plānu aktualizācija;
4.2.3. valsts pārvaldes iestādēm sniegto datu precizitāte un savlaicīgums;
4.2.4. atskaišu, ziņojumu un citu dokumentu iesniegšana Pašvaldībai saskaņā ar
Līguma prasībām;
4.2.5. veikto darbu izcenojumu atbilstība saistošajos noteikumos noteiktajai
samaksai;
4.2.6. izsniegtā dokumenta atbilstība tā pielietojuma mērķim.
4.3. Pašvaldība ir tiesīga novērtēt Sabiedrības Uzdevumu izpildes kvalitāti arī pēc citiem
Līgumā neminētiem kritērijiem.
5. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība
5.1. Sabiedrība sniedz Pašvaldībai ikmēneša skaitlisko rādītāju atskaiti par reģistrēto darbu
apjomiem līdz katra nākamā mēneša 10.datumam, nosūtot to uz Pašvaldības kontaktpersonas
e-pastu - artis.blankenbergs@saulkrasti.lv.
5.2. Sabiedrībai pēc pašvaldības pieprasījuma ir pienākums reizi gadā, līdz 1.maijam, sniegt
Pašvaldībai rakstveida atskaiti. Atskaitē Sabiedrība norāda (pievieno):
5.2.1. saimnieciskās darbības gada bilanci par iepriekšējo gadu;

5.2.2. ziņojumus par Uzdevumu izpildi, tai skaitā par pakalpojumu sniegšanu
privātpersonām;
5.3. Pašvaldība ir tiesīga nepieciešamības gadījumā pieprasīt, un Sabiedrībai ir pienākums
sniegt atskaiti par atsevišķa Uzdevuma izpildi. Šādā pieprasījumā Pašvaldībai ir pienākums
norādīt tai nepieciešamo informācijas apjomu un informācijas iesniegšanas termiņu.
6. Uzdevumu izpildes nodrošināšana
6.1.
Pašvaldība:
6.1.1. ir tiesīga noteikt īpašas Uzdevumu izpildes prasības, nepieciešamības
gadījumā, nodrošinot Sabiedrībai atbilstošu finansējumu šo prasību izpildei;
6.1.2. nodrošina kontroles veikšanu Līgumā noteiktā kārtībā, kā arī veic citas
Pašvaldības funkcijas;
6.1.3. pēc pieprasījuma nodod informāciju par spēkā esošajām sarkanajām līnijām,
kuras noteiktas ar detālplānojumiem, kas apstiprināti pirms vienotās datu bāzes
izveides;
6.1.4. pieprasa, lai Pašvaldības administratīvajā teritorijā visa veida celtniecības un
rekonstrukcijas projekta dokumentācijai tiktu pievienota apstiprināta aktuāla
topogrāfiskā plāna kopija, ja tāda nepieciešama saskaņā ar būvniecības procesu
regulējošiem tiesību aktiem;
6.1.5. kopīgi ar Sabiedrību veic labojumus, ja tiek konstatēta kļūda iepriekš
izveidotajā datu bāzē;
6.1.6. ja Pašvaldība saņem no komunikāciju turētājiem informāciju, kura vēl nav
ievietota datu bāzē, tā šo informāciju nekavējoties nodod Sabiedrībai;
6.1.7. ir atbildīga par Sabiedrībai nodoto Uzdevumu izpildi kopumā.
6.2. Pašvaldība netraucēti un bez maksas izmanto darbam nepieciešamo informāciju un
digitālo karti.
6.3. Uz Pašvaldības rīcībā nonākušās informācijas pamata, Pašvaldība veido savas
pastāvīgās, informatīvas datu bāzes.
6.4. Pašvaldība izmanto FTP servera piekļuves datus un resursus tikai šī Līguma ietvaros, tai
skaitā kopē digitālās kartes failus uz Pašvaldības servera.
6.5. Ja Sabiedrība nespēj pilnībā nodrošināt pienācīgu un savlaicīgu Uzdevumu izpildi,
Pašvaldība ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu atbilstoši Valsts pārvaldes likumā noteiktajam.

7. Uzdevumu izpildes nodrošinājums un atbildība
7.1.
7.2.

Sabiedrība Līgumā noteiktā kārtībā un apjomā nodrošina Uzdevumu izpildi.
Sabiedrība, izpildot Līguma 1.1.punktā noteikto Uzdevumu:
7.2.1. veido un uztur vienotu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu
bāzi ar mēroga noteiktību 1:500. Nepieciešamības gadījumā ar mēroga noteiktību 1:250
vai citā mērogā pēc pašvaldības pieprasījuma;
7.2.2. uztur digitālās kartes aktuālo versiju un nodrošina tās rezerves (drošības)
kopijas uzglabāšanu;
7.2.3. reģistrē un ievieto vienotajā augstas detalizācijas topogrāfiskajā kartē
sertificēto personu inženiertopogrāfiskos materiālus, apliecinot tos ar noteikta parauga
elektroniskās reģistrācijas numuru (1.pielikums), par iesniegtās informācijas ievadi datu
bāzē;
7.2.4. nodrošina ielu sarkano līniju ievadīšanu attiecīgajā digitālajā kartē un veic to
uzskaiti;
7.2.5. noformē un nosūta pasūtītājam inženiertīklu pārskata shēmas;
7.2.6. veic iesniegtās topogrāfiskās informācijas pārbaudi, salīdzina tās ar
Sabiedrības rīcībā esošiem izpildmērījumiem un iekļauj datus topogrāfiskās
informācijas datu bāzē;
7.2.7. pastāvīgi bez maksas aktualizē digitālās kartes failus AutoCAD.dwg un
Microstation.dgn formātos, kuros izdarītas izmaiņas, novietojot tos uz File Transfer

Protocol – datņu apmaiņas protokola (turpmāk – FTP) servera un nodrošina
pašvaldības darbiniekiem piekļuvi pie tā;
7.2.8. ja sakarā ar iesniegtās topogrāfiskās informācijas izvērtēšanu rodas strīds,
pieaicina pašvaldības speciālistus, lai veiktu pārbaudi dabā;
7.2.9. nodrošina uzkrātās informācijas apmaiņu ar valsts un pašvaldības iestādēm,
tajā skaitā:
7.2.9.1.ar Pašvaldību šādā kārtībā:
7.2.9.1.1. aktualizē datu bāzi vienu reizi diennaktī, automātiski autorizējoties
atjauno informāciju uz Pašvaldības servera;
7.2.9.1.2. sagatavo FTP servera lietotāja identifikācijas rekvizītus un vienas
kalendārās nedēļas laikā no šī Līguma noslēgšanas brīža nodod tos
Pašvaldības pilnvarotajam pārstāvim aizzīmogotā aploksnē, par to
sastādot atbilstošu nodošanas – pieņemšanas aktu.
7.2.9.2.ar Valsts zemes dienestu (turpmāk - VZD) šādā kārtībā:
7.2.9.2.1. topogrāfiskos datus par pašvaldības administratīvo teritoriju, kas
aktualizēti pēc iepriekšējās topogrāfisko datu nodošanas, reizi nedēļā,
laikā no piektdienas līdz svētdienai, izmantojot VZD uzturēto FTP
serveri;
7.2.9.2.2. nepieciešamības gadījumā, divu nedēļu laikā, izmantojot FTP
serveri, atkārtoti, pēc VZD pieprasījuma, nodod topogrāfiskos datus.
7.2.10. ziņo Pašvaldības pilnvarotajam pārstāvim par visām konstatētajām
neatbilstībām un:
7.2.10.1. divu stundu laikā no paziņojuma saņemšanas novērš informācijas
piekļuves problēmas;
7.2.10.2. astoņu darba stundu laikā no paziņojuma saņemšanas novērš
konstatētās neprecizitātes;
7.2.10.3. aktualizē digitālo karti divu darba dienu laikā pēc pasūtījuma
reģistrēšanas datu bāzē;
7.2.10.4. nodrošina tūlītēju pieeju datu bāzē reģistrētiem datiem.
7.2.11. sniedz privātpersonām informāciju no ģeotelpiskās informācijas datu bāzes;
7.2.12. uzkrāj būvniecības laikā veiktos izpildmērījumus;
7.2.13. nodrošina trijiem pašvaldības darbiniekiem iespēju pārlūkot augstas
detalizācijas topogrāfisko informāciju interneta vietnē www.topografija.lv .
7.3. Sabiedrība, izpildot Līguma 1.2. punktā noteikto Uzdevumu:
7.3.1. uztur informāciju par aizsargjoslām un ielu sarkanām līnijām;
7.3.3. nodrošina uzkrātās informācijas apmaiņu ar valsts un pašvaldības iestādēm;
7.3.4. sniedz privātpersonām informāciju par aizsargjoslām - sarkanajām līnijām.
7.4.
Sabiedrība pārstāv Pašvaldību attiecībās ar inženierizpētes darbu izpildītājiem un
inženierkomunikāciju ekspluatējošām organizācijām, kārtojot un ievadot digitālajā kartē
inženiertopogrāfisko informāciju, izsniedzot attiecīgu reģistrācijas numuru iesniegtajiem un
izsniegtajiem datiem.
7.5.
Jautājumos, kas saistīti ar Sabiedrībai nodoto Uzdevumu izpildi un kurus Sabiedrība ir
tiesīga izlemt patstāvīgi, tai ir pienākums rīkoties ar gādīga saimnieka rūpību.
7.6.
Reģistrēšanai iesniegto digitālo informāciju, kura neatbilst spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, kas reglamentē mērniecības darbu veikšanu, Sabiedrība ir tiesīga
nereģistrēt un atdot iesniedzējam.
7.7.
Sabiedrībai ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības pieejamā finansējuma
robežās, tai skaitā nodrošināt materiālos resursus, paredzēto investīciju projektu realizāciju un
papildus finanšu līdzekļu piesaisti, kas var uzlabot Līgumā noteikto Uzdevumu izpildes un
Pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, kā arī izmantot uzkrāto informāciju jaunu produktu un
pakalpojumu radīšanai.
7.8.
Sabiedrība ir atbildīga par Uzdevumu pienācīgu un savlaicīgu izpildi.

7.9.
Ja Sabiedrība nevar nodrošināt pienācīgu un savlaicīgu Uzdevumu izpildi atbilstoši
Līguma noteikumiem, Sabiedrībai ir pienākums ne vēlāk kā 20 dienu laikā par to rakstveidā
informēt Pašvaldību.
7.10. Sabiedrībai ir pienākums atlīdzināt Pašvaldībai visus zaudējumus un izdevumus, kas
Pašvaldībai radušies Sabiedrības prettiesiskās vai Līgumam neatbilstošās darbības vai
bezdarbības, kā arī neizpildīta vai nepienācīgi izpildīta Uzdevuma rezultātā.
7.11. Sabiedrībai nav tiesības ar šo līgumu deleģētā pārvaldes uzdevuma izrietošos
pienākumus un tiesības nodot citām personām.
8. Darbības nepārtrauktība un nepārvarama vara
8.1.
Sabiedrības pienākums ir nodrošināt Uzdevumu izpildes nepārtrauktību, izņemot
nepārvaramas varas gadījumus.
8.2.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību
neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir tādi apstākļi kā plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, karadarbība
u.c. no Pusēm neatkarīgi apstākļi, kā arī valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi un
rīcība, kas nepieļauj līguma noteikumu izpildi, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc Līguma
parakstīšanas un kuru iestāšanos neviena no Pusēm neparedzēja un nevarēja paredzēt.
8.3.
Puses pēc iespējas ātrāk brīdina viena otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos
un vienojas par saistību izpildes atlikšanu uz laiku līdz nepārvaramas varas apstākļi
izbeigušies, bet ne ilgāk par trīs mēnešiem vai Līguma izbeigšanas noteikumiem.
9. Norēķinu kārtība
9.1.
Uzdevuma izpildei Sabiedrība līdzekļus iegūst saimnieciskās darbības veidā par
samaksu (atlīdzību) sniedzot pakalpojumus, kas saistīti ar augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas pārbaudi, reģistrāciju datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no datu bāzes.
9.2.
Sabiedrība racionāli un lietderīgi izmanto Uzdevumu izpildes laikā iegūtos līdzekļus.
9.3.
Finanšu līdzekļi, kas iegūti no Pakalpojumu sniegšanas tiek izmantoti Uzdevumu
pienācīgas izpildes nodrošināšanai, kā arī Pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes
uzlabošanai.
9.4.
Pašvaldībai Sabiedrība Līguma 5.1. punktā minēto atskaiti un visu informāciju no datu
bāzes sniedz bezmaksas.
10. Pakalpojumu izcenojumi
10.1. Maksa par Pakalpojumiem privātpersonām tiek aprēķināta saskaņā ar Līguma
2.pielikumu.
10.2. Turpmāk, katru gadu līdz 1.martam, ja tam ir svarīgs iemesls, Sabiedrība iesniedz
Pašvaldībai apstiprināšanai priekšlikumus par maksas par Pakalpojumiem un sniedzamo
Pakalpojumu izmaiņām nākamajam gadam, pievienojot maksas par pakalpojumiem izmaiņu
finansiālo pamatojumu.
10.3. Par maksas par pakalpojumiem pārskatīšanas svarīgiem iemesliem šī Līguma izpratnē
uzskatāmi inflācijas līmeņa un minimālās darba algas izmaiņas, pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšana un jaunu pakalpojumu ieviešana.
11. Kontroles veikšanas kārtība
11.1. Sabiedrība Līgumā minēto Uzdevumu izpildē atrodas Pašvaldības pārraudzībā.
11.2. Pašvaldībai ir tiesības veikt Uzdevumu izpildes kontroli. Kontrole sevī ietver Uzdevumu
izpildes un Pakalpojumu sniegšanas uzraudzību un to kvalitātes analīzi.
11.3. Sabiedrības darbību saistībā ar Uzdevumu izpildi uzrauga Saulkrastu novada domes
izpilddirektora vietnieks – Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Aivars
Gavars, tālrunis 67142529.
12. Īpašuma tiesības

12.1. Datu bāze ir Saulkrastu novada domes īpašums.
12.2. Digitālā karte/datu bāze netiek aizsargāta kā autortiesību objekts, jo tās sagatavošanu un
lietošanu nosaka normatīvie akti (Autortiesību likuma 6.panta pirmās daļas 3.punkts).
12.3. Pēc līgumattiecību izbeigšanas Sabiedrība bez maksas nodod Pašvaldībai datu bāzi, kas
ietver:
12.3.1. vienoto augstas detalizācijas topogrāfisko karti M1:500 mērogā, ar visām
veiktajām izmaiņām līdz līgumattiecību izbeigšanas dienai (visas planšetes, kas aptver
Saulkrastu novada teritoriju) dgn un dwg formātos;
12.3.2. vienotās augstas detalizācijas kartes citos mērogos, ja tādas ir veidotas pēc
pašvaldības pieprasījuma dgn un dwg formātos;
12.3.3. vienotās kartes ar izpilduzmērījumiem M 1:500 dgn un dwg formātā;
12.3.4. vienoto sarkano līniju plānu dgn un dwg formātā;
12.3.5. vienoto galveno būvasu nospraušanas plānu karti M 1:500 dgn un dwg formātos;
12.3.6. visus līdz līgumattiecību beigām iesniegtos inženiertopogrāfiskos plānus,
izpildmērījumus, galveno būvasu nospraušanas plānus, zemes ierīcības projektus,
detālplānojumus un lokālplānojumus dgn un dwg formātos;
12.3.7. informāciju par datu iesniedzēju, termiņiem, apjomiem, objekta nosaukumu, kas
sakārtota tabulā.
13. Līguma grozīšana
13.1. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos, savstarpēji par to vienojoties,
un izmaiņas saskaņojamas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
13.2. Ar priekšlikumiem par Līguma grozījumiem šajā Līgumā neparedzētos gadījumos Puses
viena otru iepazīstina:
13.2.1. ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms plānoto nosacījumu izmaiņu termiņa;
13.2.2. ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms plānoto nosacījumu izmaiņu termiņa, ja
izmaiņas saistītas ar Līguma termiņu grozīšanu;
13.3. Līguma grozīšana ir pamats Līguma izpildei nepieciešamā finansējuma pārrēķināšanai,
ja tāds ir bijis piešķirts. Puses kopīgi aprēķina izmaksas un nosaka to segšanas termiņus un
kārtību.
14. Līguma izbeigšana
14.1. Pusēm ir tiesības Līgumu izbeigt pirms Līgumā noteiktā termiņa, savstarpēji vienojoties.
Ja Puses nespēj panākt vienošanos par Līguma izbeigšanas nosacījumiem, tās rīkojas saskaņā
ar šī Līguma 15.punktu.
14.2. Pašvaldībai un Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 6 mēnešus iepriekš
par to rakstveidā brīdinot Sabiedrību. Līgumu uzsaka, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas
pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma noteikumiem.
14.3. Pašvaldībai ir tiesības, neievērojot Līguma 14.2.punktā noteikto kārtību, vienpusēji
atkāpties no Līguma par to rakstveidā paziņojot Sabiedrībai un Sabiedrībai ir pienākums
atlīdzināt Pašvaldībai visus zaudējumus, ja:
14.3.1. Sabiedrība pilnīgi vai daļēji pārtrauc Uzdevumu izpildi vairāk nekā uz 30
dienām, kā rezultātā ir radītas būtiskas sekas - nenotiek datu apmaiņa ar Valsts zemes
dienestu, netiek reģistrēti jauniegūtā augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija datu bāzē
un pašvaldībai un citiem interesentiem liegta vai daļēji liegta pieeja pie datiem datu bāzē;
14.3.2. mainās līdzēja juridiskais statuss, un līdzējiem turpinot saistību izpildi, līgums
būtu pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
14.4. Ja Līgums tiek izbeigts 14.3.punktā minētajos gadījumos, Pašvaldība par to paziņo
Sabiedrībai rakstiski vismaz divas kalendārās nedēļas iepriekš.
14.5. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to 6 (sešus) mēnešus iepriekš
rakstveidā brīdinot Pašvaldību un Pašvaldībai ir pienākums atlīdzināt Sabiedrībai radītos

zaudējumus, ja Pašvaldība regulāri pārskata periodā nepilda Līgumā paredzētās saistības
(ieguldījumus, investīcijas, rēķinu nomaksas u.c.), un ja tas ir par pamatu Sabiedrības
nepilnīgai vai nekvalitatīvai Uzdevumu izpildei;
14.6. Izbeidzoties Līgumam, Puses sastāda savstarpējo norēķinu aktu.
15. Strīdu izskatīšana
15.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas šī Līguma izpildes laikā, Puses risina pārrunu
ceļā, savstarpēji vienojoties.
15.2. Ja Puses nepanāk vienošanos divu nedēļu laikā, strīda risināšanai izveido ekspertu
komisiju. Katra Puse nozīmē vienu ekspertu, kuri, savstarpēji vienojoties, izvēlas trešo
ekspertu. Izdevumus, kas saistīti ar katras Puses nozīmētā eksperta darbu, sedz attiecīgā Puse,
bet trešā eksperta darba izdevumus Puses sedz vienādās daļās.
15.3. Ja ekspertu komisijas piedāvātais strīdu risinājums tālāk neapmierina vienu vai abas
Puses, strīdi tiek izšķirti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
16. Soda sankcijas
16.1. Katra no Pusēm atlīdzina otrai ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi radītos
zaudējumus.
16.2. Ar zaudējumu atlīdzību saistītos strīdus Puses risina saskaņā ar šajā Līgumā paredzēto
strīdu risināšanas kārtību.
17. Citi noteikumi
17.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo tiesību aktu izmaiņu
gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums
piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
17.2. Nekādas mutiskas vienošanās vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un
nav iekļauti Līguma noteikumos, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.
17.3. Visi paziņojumi starp Pusēm tiek veikti tikai rakstveidā un tiek nogādāti uz Līgumā
norādītajām Pušu adresēm pa pastu ierakstītā sūtījumā vai personīgi, ar parakstu apliecinot
saņemšanas faktu. Pušu pienākums ir piecu darba dienu laikā informēt par Līgumā norādītās
adreses, juridiskā statusa, nosaukuma un citu rekvizītu maiņu.
17.4. Līdzēju juridiskā statusa maiņas gadījumā to tiesību pārņēmēji darbojas saskaņā ar šī
līguma nosacījumiem.
17.5. Vienošanās, kas tiks slēgtas starp līdzējiem Līguma darbības nodrošināšanai, kļūst par
neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.
17.6. Līdzēji apņemas sadarboties Eiropas Savienības struktūrfondu apguvē Pašvaldības
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanai un pilnveidošanai.
17.7. Līguma nodaļu nosaukumi ir paredzēti tikai ērtībai, nevis Līguma nosacījumu
interpretācijai.
17.8. Līgums sastādīts uz 7 lapām trīs eksemplāros, ar diviem pielikumiem: 1.pielikums Pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes reģistrācijas numura
paraugs uz 1 lapas; 2.pielikums – Pakalpojumu izcenojumi Saulkrastu novadā uz 2 lapām.
Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem vienu Līguma
eksemplāru, un viens tiek iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai.
Pušu rekvizīti:
Pašvaldība
Saulkrastu novada dome
Reģ.Nr., 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV - 2160

Sabiedrība
SIA Mērniecības datu centrs
Reģ. Nr. 40003831048
Sarkandaugavas iela 26 k-8,
Rīga, LV - 1005

Banka: AS SEB Banka
Konta Nr.: LV78UNLA0050008528948

Banka: AS “Swedbank”
Konta Nr. LV32HABA0551013336553

Pušu paraksti:
Domes priekšsēdētājs

Izpilddirektore

_____________________
E.Grāvītis

2015.gada ___._______________

_____________________
U.Krutova

2015.gada ___._____________

1.pielikums
DELEĢĒŠANAS LĪGUMAM
par Saulkrastu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu

Pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes reģistrācijas
numura paraugs

Reģistrācijas numurs piešķirams SIA Mērniecība Datu Centrs” uzņēmuma darbiniekiem
ievietojot mērniecības komersantu uzmērījumus Saulkrastu novada augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas datu bāzē – digitālajās kartēs.

Reģistrācijas numura apzīmējumi:
1. AAAA – pašvaldības kods, uzmērījuma atrašanās vieta administratīvajā teritorijā:
 8013 – Saulkrastu novads;
2. BB – darba veids:

TP – topogrāfiskie darbi,

ID – inženierkomunikāciju izpilddokumentācija,

BA – būvasu nospraušanas akti,

EN – ēku novietņu shēmas,

ZI – zemes ierīcības projekti,

DP – detālplānojumi,

SH – pārskata shēmas,

DA – inženierkomunikāciju demontāžas akti,

RP – informācija robežplāniem un citiem darbiem, kas nav jāiesniedz MDC.
3. 012345 – uzmērījuma reģistrācijas numurs datu bāzē.
4. 2008.gada 26.novembrī – uzmērījuma reģistrācijas datums datu bāzē.

______________ E.Grāvītis
Domes priekšsēdētājs
z.v.

______________ U.Krutova
Izpilddirektore
z.v.

2.pielikums
DELEĢĒŠANAS LĪGUMAM
par Saulkrastu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu
Pakalpojumu izcenojumi Saulkrastu novadā*
Pakalpojumu izcenojumi pielietojami pildot pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumsaistības
Par Saulkrastu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu
un izmantošanu, un piemērojami, apkalpojot mērniecības darbos sertificētās personas,
arhitektus, teritorijas plānotājus un citas personas.

N.p.
k.

1.

2.

3.

Pakalpojums
Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano
līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu
datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un
nosūtīšanu pašvaldībai.
Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes
komunikācijas, tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8.
objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens objekts;
objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens
objekts;
objekta platība virs 0.5 ha līdz 1 ha (ieskaitot), viens objekts;
objekta platība no 1 ha līdz 10 ha (ieskaitot), papildus par
katru nākamo ha;
objekta platība no 10 ha līdz 20 ha (ieskaitot), papildus par
katru nākamo ha;
objekta platība no 20 ha līdz 50 ha (ieskaitot), papildus par
katru nākamo ha;
objekta platība no 50 ha līdz 100 ha (ieskaitot), papildus par
katru nākamo ha;
objekta platība no 100 ha, papildus par katru nākamo ha;
Par
izpilddokumentācijas
(tajā
skaitā
inženierkomunikāciju un ceļu izpildmērījumi)***
pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs
ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu
pašvaldībai:
inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m (ieskaitot), viens
objekts;
trases garums no 30 līdz 300 m (ieskaitot), viens objekts;
trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem
100 m.
Par inženierkomunikāciju demontāžas aktu pieņemšanu,
pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu
datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai.
Demontētās komunikācijas trases garums:
no 0 līdz 30 m (ieskaitot), viens objekts;
no 30 līdz 300 m (ieskaitot), viens objekts;
trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem
100 m.

Izcenoju
mi EUR

PVN*
*
21%,
EUR

Izcenoju
mi kopā
ar PVN,
EUR

15,65

3,29

18,94

18,50

3,89

22,39

24,19

5,08

29,27

5,55

1,17

6,72

3,70

0,78

4,48

2,77

0,58

3,35

1,85

0,39

2,24

0,92

0.19

1,11

5,69

1,19

6,88

9,96

2,09

12,05

2,85

0,60

3,45

2,84
4,95

0,60
1,04

3,44
5,99

1,42

0,30

1,72

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:
viens objekts.
7,11
1,4
8,60
Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu
bāzē (attiecināms uz privātmājas apbūves teritoriju
platībā līdz 0,3 ha)****
viens objekts.
11,38
2,39
13,77
Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta
grafiskās daļas reģistrēšanu, ievadīšanu datubāzē un
nosūtīšanu pašvaldībai:
viens objekts (plānojums vai projekts).
12,09
2,54
14,63
Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un
nosūtīšana pasūtītājam:
pie objekta platības līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts;
29,88
6,27
36,15
pie objekta platības virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo
6,40
1,34
7,74
ha.
Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano
līniju u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu
mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš
minētajos punktos, vienā zemes vienībā:
viena zemes vienība.
2,85
0,60
3,45
Par vienreizēju topogrāfiskās informācijas sagatavošanu
un izsniegšanu digitālā formātā:
objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens objekts;
2,85
0,60
3,45
objekta platība virs 25 ha, papildus par katru nākamo ha.
0,07
0,01
0,08
* – Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
** – Pievienotās vērtības nodoklis.
*** – laukumveida izpildmērījumu (laukums, stadions u.c.) reģistrācijai tiek piemērots
izcenojumu 1.punkts.
**** – Pārējo būvju novietņu reģistrācijai tiek piemērots izcenojumu 1.punkts.
Objekts – izpildmērījuma vai topogrāfiskais plāns, kas elektroniskajā versijā atrodas vienā
datnē, noformēts rakstlaukumos ar vienotu lappušu numerāciju un attālums (grafiskās
informācijas pārrāvums) starp uzmērītajiem objektiem nav lielāks par 100 m.

Mērniecības Datu Centrs, SIA
izpilddirektore
09.07.2015

________________________ U.Krutova

§17
Par teritorijas “Stacijas mežs” pieteikšanu
Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā investoru piesaistes procedūras uzsākšanai
un teritorijas iekļaušanai investīciju kartē
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu
vadītājas A.Līces 13.07.2015. iesniegumu par zemesgabala “Stacijas mežs” pieteikšanu LIAA
investoru piesaistes procedūras uzsākšanai un teritorijas iekļaušanai investīciju kartē, kas
izskatīts 15.07.2015. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols nr.
7/2015§6), un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 9. pantu un 12. pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Pieteikt nekustamo īpašumu (kadastra numurs 8013 002 0255) “Stacijas mežs”
Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā investoru piesaistes procedūras
uzsākšanai un tā teritorijas iekļaušanai investīciju kartē.
2. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
A.Līce.
3. Lēmumu kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs E.Lībietis.

§18
Par 2015.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.SN5/2015
“Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” precizēšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristes Sabīnas Podskočijas
iesniegumu par 2015.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.SN5/2015 “Par sabiedrisko kārtību
Saulkrastu novadā”, turpmāk- noteikumi, precizēšanu, kas izskatīti 2015.gada 15.jūlija
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.7§8), un ņemot vērā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 7.jūlija atzinumu Nr.18-6/5427,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta ceturto
daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.SN5/2015 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc
parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā
noteiktajā kārtībā.

2015.gada 29.aprīlī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos

Nr. SN 5/2015

Izdoti Saulkrastu novada domes
2015.gada 29.aprīļa sēdē
(prot. Nr. (prot. Nr.6/2015§47)
Precizēti 2015.gada 26.jūnija sēdē
(prot.Nr.8/2015§12)
Precizēti 2015.gada 29.jūlija sēdē
(prot.Nr.11/2015§18)
PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU SAULKRASTU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 4.punktu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
17.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” (turpmāk – noteikumi)
mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Saulkrastu novadā.
II. Lietotie termini
2. Sabiedriska vieta – jebkura par maksu vai bez maksas publiski pieejama vieta Saulkrastu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas kalpo kopējo vajadzību un interešu
nodrošināšanai.
3. Zaļā zona – Saulkrastu novada teritorijā sabiedriskajās vietās esošie apstādījumi, zālieni
un citas platības uz valsts vai pašvaldības zemes, gar publiskās infrastruktūras
elementiem, izbūvētiem ceļiem, ielām un ietvēm, kā arī uz publiskā lietojumā esošas
privātas zemes, kas nav norobežota vai kā citādi apzīmēta.
4. Apstādījumi – ar kokiem, dekoratīviem krūmiem un ziediem apstādīti laukumi un joslas
gar ietvēm, ceļiem, ielām vai citiem objektiem.
III. Aizliegumi un ierobežojumi Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā
5. Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
5.1.pacelties un nolaisties ar deltaplāniem, gaisa baloniem un citām lidošanai paredzētām
konstrukcijām, kā arī vadīt lidošanai paredzētas konstrukcijas no attāluma, izņemot
gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Saulkrastu novada domi;
5.2.laika periodā no 15.maija līdz 15.septembrim dedzināt nobiras, lapas un nopļauto zāli;
5.3.dedzināt atkritumus;
5.4.izmantot pirotehniskos izstrādājumus laikā no plkst. 23:00 līdz plkst. 7:00, ja tas nav
saskaņots ar Saulkrastu novada domi, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās;
5.5.spēlēties uz ceļa braucamās daļas, ietves.
6. Sabiedriskās vietās aizliegts:
6.1. uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus publiskā lietošanā esošās
ūdenstilpnēs, izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot
ūdenstilpni;
6.2. nodarboties ar zīlēšanu vai buršanu;
6.3. vest dzīvniekus pastaigā rotaļu laukumos, sporta laukumos un izglītības un kultūras
iestāžu teritorijās;
6.4. kurināt ugunskurus, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Saulkrastu novada
domi;

6.5. uzstādīt telti, ierīkot pagaidu apmešanās vietu vai patvaļīgi kurināt uguni, izņemot
vietās, kur tas ir atļauts;
6.6. sēdēt, gulēt vai stāvēt uz tirdzniecībai paredzētajiem galdiem un letēm, sēdēt uz soliņu
atzveltnēm;
6.7. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem zaļajā
zonā vai tos novietot zaļajā zonā.
IV. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes
kontrole
7. Par noteikumu neievērošanu pārkāpējam piemērojams administratīvais sods – brīdinājums
vai naudas sods. Maksimālais naudas sods, kādu uzliek par noteikumu pārkāpšanu,
fiziskai personai ir līdz 350 euro, juridiskai personai - līdz 1400 euro.
8. Administratīvā pārkāpuma protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt
Saulkrastu novada pašvaldības policijas amatpersonas.
V. Noslēguma jautājumi
9. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2010.gada
24.novembra saistošie noteikumi Nr.21 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

29.04.2015. Saistošo noteikumu Nr. SN 5/2015
“Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

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

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punkts
noteic, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par
sabiedrisko kārtību, paredzot administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos un Ministru kabineta
noteikumos.
Saulkrastu novada domes 2010.gada 24.novembra saistošie
noteikumi Nr.21 “Par sabiedrisko kārtību” ir kļuvuši
neatbilstoši pašreizējai situācijai. Pašreizējos noteikumos nav
ietverts pilnīgs pārkāpumu uzskaitījums, ar kuriem tiek
apdraudēta sabiedriskā kārtība, aizskartas fizisko un juridisko
personu likumiskās intereses un par kuriem pašvaldība ir
tiesīga noteikt administratīvo atbildību.
Turklāt 2015.gada 29.aprīlī vienlaicīgi ar šiem noteikumiem
Saulkrastu novada dome izdod saistošos noteikumus "Par
Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu
izmantošanu", kas nosaka sabiedriskās kārtības prasības
pludmalē un peldvietās, līdz ar to būtu jāizdara Saulkrastu
novada domes 2010.gada 24.novembra saistošajos noteikumos
Nr.21 “Par sabiedrisko kārtību” vairāk kā 50% grozījumus.
Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām saistošo noteikumu
grozījumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniedz
pusi no spēkā esošo saistošo noteikumu normu apjoma. Šādā
gadījumā sagatavo jaunus saistošos noteikumus.
Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu
novadā” nosaka sabiedrisko kārtību Saulkrastu novada
administratīvajā teritorijā, nodrošinot kārtību, drošību un
sakoptu vidi.
Projektam netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības
budžetu.
Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

E.Grāvītis

§19
Par 2015.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.SN6/2015
“Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu” precizēšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristes Sabīnas Podskočijas
iesniegumu par 2015.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.SN6/2015 “Par Saulkrastu novada
pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu”, turpmāk- noteikumi, precizēšanu, kas izskatīti
2015.gada 15.jūlija Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.7§9),
un ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 7.jūlija
atzinumu Nr.18-6/5443, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
1.punktu, 45.panta ceturto daļu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (E.Grāvītis, S.Osīte, A.Aparjode,
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs), „PRET”-3 (N.Līcis, L.Vaidere,
J.Grabčiks,), „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.SN6/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu”
(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc
parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā
noteiktajā kārtībā.

2015.gada 29.aprīlī

Nr. SN 6/2015
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos
Izdoti Saulkrastu novada domes
2015.gada 29.aprīļa sēdē
(prot. Nr. (prot. Nr.6/2015§47)
Precizēti 2015.gada 26.jūnija sēdē
(prot.Nr.8/2015§12)
Precizēti 2015.gada 29.jūlija sēdē
(prot.Nr.11/2015§19)

PAR SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS
PLUDMALES UN PELDVIETU LIETOŠANU
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi „Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu
lietošanu” (turpmāk – noteikumi) nosaka Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un
peldvietu izmantošanas prasības, kas jāievēro un jāņem vērā uzturoties pludmalē un
peldvietās, kā arī nosaka peldvietu robežas un zonējumu.
2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt pludmales un peldvietu aizsardzību un uzturēšanu,
nosakot to izmantošanas kārtību.
3. Noteikumos lietotie termini:
3.1. peldvietas aktīvās atpūtas zona – paredzētā fiziskām aktivitātēm un pludmalei
piemērotām spēlēm, tajā atrodas bērnu rotaļu laukumi un īpaši aprīkotas sporta
zonas. Aktīvā atpūtas zonā pēc attiecīgas pašvaldības atļaujas saņemšanas
pieļaujama publisku pasākumu organizēšana un tirdzniecība;
3.2. peldvietas mierīgās atpūtas zona – paredzētā apmeklētājiem, kuri vēlas sauļoties un
atpūsties;
3.3. kāpu zona – pludmalei pieguļoša teritorijas daļa, ko veido smilts pauguri, ieplakas
un veģetācija;
3.4. informatīvā norāde “Peldēties aizliegts” – peldēšanās apdraud cilvēka dzīvību,
atbildīgajām institūcijām nav iespējams veikt glābšanas darbus uz ūdens un
peldvietā “Centrs” pie glābēju torņa uzvilkts “sarkans” karogs. Norādi izvieto
peldvietā “Centrs” uz informatīvā stenda pie nobrauktuves pludmalē, peldvietā
“Rūķīši” uz informatīvā stenda iepretī autostāvvietai pie gājēju noejas uz peldvietu.
1.

4.

II. Sabiedriskās kārtības noteikumi pludmalē, peldvietās un kāpu zonā
Pludmalēs, peldvietās un kāpu zonā aizliegts:
4.1. pārvietoties Baltās kāpas teritorijā uz pludmali caur kāpu joslu, izņemot pa
speciāli ierīkotām koka laipām (skatīt pielikumu);
4.2. Baltās kāpas teritorijā aizliegts veikt jebkāda veida rakšanu, kāpas pamatnes
brucināšanu un alu veidošanu;
4.3. bērniem vecumā līdz 12 gadiem peldēties bez vecāku vai citu pieaugušo
uzraudzības;
4.4. peldēties apreibinošo vielu ietekmē;
4.5. veikt rakšanas darbus ar mērķi iegūt smiltis;

4.6. izrakt kāpu aizsargstādījumus, lauzt koku un krūmu zarus, bojāt mizu, plūkt lapas,
ziedus un augļus;
4.7. ķert vai iznīcināt savvaļas dzīvniekus, postīt putnu ligzdas;
4.8. ierīkot naktsmītnes, celt teltis, kurināt ugunskurus, izņemot gadījumus, kad
saņemta pašvaldības atļauja publisku pasākumu rīkošanai, saskaņā ar Publisku
izklaides un svētku pasākumu drošības likuma prasībām;
4.9. vest zirgus un ponijus izjādēs, izņemot gadījumus, kad saņemta pašvaldības
atļauja publisku pasākumu rīkošanai, saskaņā ar Publisku izklaides un svētku
pasākumu drošības likuma prasībām;
4.10. bez pašvaldības izsniegtas atļaujas patvaļīgi veikt pludmales labiekārtošanas
darbus;
4.11. izmantot jebkāda veida stikla taras izstrādājumus.
5. Peldvietās papildus 4.punktā noteiktajam aizliegts:
5.1. izvest pastaigā un peldināt suņus un citus mājdzīvniekus;
5.2. sērfot, kaitot;
5.3. peldēt tālāk par peldvietas norobežojošām bojām;
5.4. peldēties laikā, kad uz informācijas stendiem izvietota informatīva norāde
“Peldēties aizliegts” un glābēju tornī pacelta peldēšanas aizlieguma zīme –
sarkanais karogs.
6.
Peldvietas mierīgās atpūtas zonā papildus 5.punktā noteiktajam aizliegts:
6.1. organizēt sporta pasākumus;
6.2. organizēt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.
7.
Peldvieta ir Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, peldēšanai
un atpūtai paredzēta, norobežota (iezīmēta) un labiekārtota vieta, kurā peldēšanās
ir droša un nav aizliegta un kuru iedzīvotāji izmanto peldsezonas laikā:
7.1. peldvieta “Centrs” – teritorija no gājēju tilta pār Pēterupi (iepretim Zvaigžņu ielai)
līdz ceļam pie jūras (iepretim Bīriņu ielai), tās garums ziemeļu – dienvidu virzienā
ir 800 metri, peldvietā atpūtnieki ievēro aktīvās un mierīgās atpūtas zonējumus;
7.2. peldvieta “Rūķīši” – teritorija no autostāvvietas iepretī Ainažu un Akācijas ielas
krustojumam ziemeļu virzienā līdz pazemes pārejai zem Ainažu ielas, tās garums
ziemeļu – dienvidu virzienā ir 600 metri;
8.
Peldvietā “Centrs” peldsezonas laikā, no pulksten 9.00 līdz 21.00 drošību uz
ūdens un krastā uzrauga Saulkrastu novada pašvaldības policija.
III. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes
kontrole
9. Par noteikumu pārkāpumiem var izteikt brīdinājumu vai uzlikt šādu administratīvo
sodu:
9.1. fiziskām personām – līdz 350 euro;
9.2. juridiskām personām – līdz 1400 euro.
10. Administratīvā pārkāpuma protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt
Saulkrastu pašvaldības policijas amatpersonas.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

29.04.2015. Saistošo noteikumu Nr. SN 6/2015
“Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Norādāmā informācija
Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 2.punkts
noteic, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav
paredzēts likumos par publiskā lietošanā esošo mežu un
ūdeņu, kā arī par republikas pilsētas vai novada īpaši
aizsargājamo dabas un kultūras objektu aizsardzību un
uzturēšanu. Noteikumi nepieciešami, lai noteiktu peldvietu un
pludmales lietošanas kārtību.
Noteikumi nosaka pludmales zonējumu – peldvietu robežas,
peldvietu aktīvās un mierīgās atpūtas zonas. Noteikumi nosaka
arī sabiedriskās kārtības noteikumus pludmalē un peldvietās,
atbildību par noteikumu neievērošanu.
Projektam netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības
budžetu.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē.

Domes priekšsēdētājs

konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

E.Grāvītis

§20
Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Saulkrastu novadā” izdošanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes
iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par ielu
tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Saulkrastu novadā” projektu un,
pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.07.2015. atzinumu
(protokols Nr.7 §10) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Saistošie noteikumi par ielu
tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Saulkrastu novadā”.
2. Izdotos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.

2015.gada 29.jūlijā

Nr. SN 16/2015

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos

Izdoti
Saulkrastu novada domes
2015.gada 29.jūlija sēdē
(prot. Nr.11/2015§20)
Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Saulkrastu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu
I.
1.

2.

Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ar Saulkrastu novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība)
saskaņojama tirdzniecības vietas iekārtošana;
1.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības
nodrošināšanai;
1.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšana;
1.5. nosacījumus pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanai un izsniegtās ielu
tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku
vai anulēšanai;
1.6. gadījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības
dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās
pieļaujamo apmēru;
1.7. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss.
Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas saņemt pašvaldības saskaņojumu ielu
tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības
iekārtotās ielu tirdzniecības vietās vai ielu tirdzniecības organizēšanai, kā arī vēlas
izveidot tirgu.
II.

3.

4.

5.

Vispārīgie jautājumi

Tirdzniecības vietas

Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Saulkrastu novadā) ir
pašvaldības izveidota, speciāli ierīkota publiska ielu tirdzniecības vieta Ainažu ielā 8,
Saulkrastos.
Ārpus Noteikumu 3.punktā minētās vietas ir atļauta īslaicīga sezonāla rakstura preču
pārdošana tirdzniecības vietā, kuras izveide rakstiski saskaņota ar nekustamā īpašuma
īpašnieku vai tiesisko valdītāju, novietnes vizuālais risinājums saskaņots ar Saulkrastu
novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iestādes „Saulkrastu novada dome”
(turpmāk – Dome) struktūrvienību – Saulkrastu novada būvvaldi (turpmāk – Būvvalde)
un saņemta pašvaldības atļauja ielu tirdzniecībai.
Kultūras, sporta, reliģisku, publisku, izklaides un svētku pasākumu vai citu pasākumu
laikā, veicot tirdzniecību no transportlīdzekļiem, pārvietojamiem mazumtirdzniecības
punktiem vai uz attiecīga pasākuma norises laiku iekārtotām tirdzniecības vietām vai

6.

7.

ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietām, tirdzniecības vietu rakstiski saskaņo ar
pasākuma organizatoru.
Saņemot pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, ir atļauta tirdzniecība no pārvietojama
mazumtirdzniecības punkta arī gadījumos, kas nav uzskatāmi par īslaicīgu sezonāla
rakstura preču pārdošanu.
Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās, kuras iekārtojusi pašvaldība
vai tirdzniecības vietu saskaņojusi pašvaldība.
III. Tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošana un atļaujas ielu tirdzniecībai
izsniegšana

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai, ielu tirdzniecībai vai
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, tirdzniecības dalībnieks vai
tirdzniecības organizators (turpmāk arī – atļaujas saņēmējs) iesniedz pašvaldībā
iesniegumu, kurā norāda Ministru kabineta 2010.gada 12. maija noteikumos Nr.440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 15.punktā minēto informāciju.
Atļaujas saņēmējs papildus noteikumu 8.punktā minētajam iesniegumam, pievieno
šādus dokumentus:
9.1. licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem
aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā
atļauja);
9.2. dokumenta, kas apliecina tirdzniecības dalībnieka tiesības iesaistīties pārtikas
apritē, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja tirdzniecība paredzēta ar pārtikas precēm;
9.3. fiziska persona iesniedz zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju
(uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības
produkciju;
9.4. tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas novietnes un vizuālā
risinājuma skici, kas saskaņota ar Būvvaldi un nekustamā īpašuma īpašnieku vai
tiesisko valdītāju;
9.5. informāciju par pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un
laiku, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās.
Tirdzniecības organizators papildus 8. un 9.punktā minētajai informācijai iesniedz
tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā norāda katra tirdzniecības dalībnieka vārdu,
uzvārdu, personas kodu vai nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu, vai juridiskās
personas nosaukumu un nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu.
Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus pašvaldībā var iesniegt elektroniski, ja tie
tiek sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu.
Saulkrastu novadā atļauju ielu tirdzniecībai, vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniedz
vai atteikumu izsniegt saskaņojumu un atļauju pieņem Saulkrastu novada domes
Atļauju komisija (turpmāk - Atļauju komisija). Lēmumu paraksta Atļauju komisijas
priekšsēdētājs.
Saņemot ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju, ir maksājama
pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās atbilstoši pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par pašvaldības nodevām.
Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā
nekustamajā īpašumā un tirdzniecības organizators nav pašvaldība, nodevu par katru
pieteikto tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam,
maksā tirdzniecības organizators.
Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu. Tirdzniecības maksa par ielu tirdzniecības

16.

vietu Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
(turpmāk - Aģentūra) rīkotajos pasākumos tiek noteikta atbilstoši apstiprinātam
Aģentūras maksas cenrādim.
Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniedz uz laiku līdz
vienam gadam.
IV. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

17.
18.

19.

20.

Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas tiek noteiktas atbilstoši ielu tirdzniecības
veidam un vietai.
Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem
nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punktā minētās
preces.
Juridiskā un fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu tirdzniecībā ir
tiesīga pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces, kas minētas pašvaldības
izsniegtajā ielu tirdzniecības atļaujā.
Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs saņemama, ievērojot
pašvaldības saistošos noteikumus par atļaujas saņemšanu alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai novietnēs.
V. Atļaujas saņēmēja pienākumi kārtības nodrošināšanai

21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par tirdzniecības normu ievērošanu konkrētajā
tirdzniecības vietā laikā.
Atļaujas saņēmējs nodrošina ielu tirdzniecībā izmantojamo speciālo iekārtu atbilstību
normatīvo aktu prasībām.
Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas
atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu.
Atļaujas saņēmējs nodrošina, ka tirdzniecības vietā ir šādi dokumenti:
24.1. pašvaldības izsniegtā ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas
atļauja;
24.2. juridiskās personas vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecība vai
tās kopija un fiziskai personai personu apliecinošs dokuments;
24.3. atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai vai preču tirdzniecībai nepieciešamās
licences kopija;
24.4. citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.
Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniecību var tikai atļaujā norādītā
persona - fiziskā persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību, vai šīs personas
pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru, vai persona, kas ar
norādīto juridisko personu ir juridiski noformējusi darba attiecības un ir attiecīgi
pilnvarota.
Atļaujas saņēmējam ir pienākums uzturēt tirdzniecības vietu tīrībā un kārtībā,
nodrošināt atkritumu konteineru novietošanu un atkritumu savākšanu, kā arī pēc
tirdzniecības pabeigšanas sakārtot tirdzniecības vietas apkārtni.
Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības
citai personai.

VI. Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšana uz laiku

28.

29.

Atļauju komisija var pieprasīt, lai ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības
organizators pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto darbības vietu uz laiku, šādos
gadījumos:
28.1. sakarā ar tirdzniecības teritorijā vai tai piegulošajā teritorijā vai ēkās veicamajiem
remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma
remonts u.c.);
28.2. sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus akceptējusi pašvaldība;
28.3. ja tas nepieciešams pašvaldības projektu realizācijai;
28.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.
Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai
darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos,
samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
VII. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība

30.

31.

Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā
teritorijā, persona iesniedz pašvaldībā:
30.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai
juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru,
adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;
30.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot
oriģinālu);
30.3. ar Būvvaldi saskaņotu tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu un vizuālo
risinājumu;
30.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātus tirgus noteikumus un tirgus
projektu.
Lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu pieņem Saulkrastu novada dome.
VIII. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes
kontrole

32.

33.
34.

Par noteikumu pārkāpumiem sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgi
Saulkrastu pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieki, pildot dienesta
pienākumus.
Par noteikumu pārkāpšanu pārkāpējam piemērojams naudas sods. Maksimālo naudas
sodu nosaka atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajam.
Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties
uz administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Saulkrastu novada pašvaldības
Administratīvā komisija. Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā kārtībā.
IX. Administratīvo aktu apstrīdēšana

35.

Atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Saulkrastu novada domē viena mēneša laikā no
atteikuma saņemšanas dienas.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

29.07.2015. saistošo noteikumu Nr. SN16/2015
Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību
Saulkrastu novadā
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, un Ministru
kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
9.punktu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu:
1) kārtību, kādā ar Saulkrastu novada pašvaldību
saskaņojama tirdzniecības vietas iekārtošana;
2) tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora
pienākumus kārtības nodrošināšanai;
3) tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
4) kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;
5) nosacījumus pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai
izsniegšanai un izsniegtās ielu tirdzniecības vai
tirdzniecības
organizatora
atļaujas
darbības
apturēšanai uz laiku vai anulēšanai;
6) gadījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs
noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās
pieļaujamo apmēru;
7) kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss;
8) atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Noteikumi izdošana veicinās kārtību un likumību ielu
tirdzniecības vietās, līdz ar to sakārtos uzņēmējdarbības
vidi Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām
Konsultācijas nav notikušas.
ar privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

§21
Par Nodomu protokola parakstīšanu
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 08.07.2015. vēstuli Nr.
01-5/119 „Par Nodomu protokola apstiprināšanu”, kas izskatīts 15.07.2015. Sociālo
jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.6, un pamatojoties uz 16.06.2015. MK noteikumiem
Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa
"Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem"
9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Parakstīt Nodomu protokolu ar Rīgas plānošanas reģionu par Projektu
„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”.
2. Apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Ernestu Lībieti par atbildīgo
personu sadarbībai ar Rīgas plānošanas reģionu Projekta iesnieguma sagatavošanai,
pamatojoties uz Sociālā dienesta sniegto informāciju.

PIELIKUMS
Saulkrastu novada domes
29.07.2015.lēmumam Nr.11/2015§21

NODOMU PROTOKOLS
Rīgā,

2015.gada _____________

Rīgas plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. 90002222018, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica
bulvāris 18, Rīga, LV-1050, administrācijas vadītāja Edgara Rantiņa personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona nolikumu, no vienas puses, un
Saulkrastu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000068680, adrese: Raiņa iela 8,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša personā, kurš
rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu, no
otras puses,
abas puses turpmāk kopā tekstā saukti „Puses”, bet katra atsevišķi „Puse”, ievērojot
2015.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.313 „Darbības programma „Izaugsme un
nodarbinātība” 9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija””
(turpmāk tekstā – MK noteikumi) noteikto,
noslēdz Nodomu protokolu:
1. Nodomu protokola priekšmets
Rīgas plānošanas reģiona projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi
personām ar invaliditāti un bērniem” (turpmāk tekstā – Projekts) iesnieguma izstrāde un tā
īstenošana saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Projekta
ieviešanas nosacījumiem un noteikumiem, lai nodrošinātu sekmīgu un efektīvu Projekta
īstenošanu.
2. Pušu tiesības pienākumi
Saulkrastu novada pašvaldība apņemas:
2.1. Projekta sagatavošana
2.1.1. Sadarboties Projekta iesnieguma izstrādē;
2.1.2. sniegt visu nepieciešamo informāciju Projekta iesnieguma sagatavošanai
saskaņā ar MK noteikumiem un Projekta iesnieguma formu;
2.1.3. nozīmēt atbildīgo personu sadarbībai ar Rīgas plānošanas reģionu Projekta
iesnieguma sagatavošanai.
2.2. Projekta īstenošana
2.2.1. Noslēgt Sadarbības līgumu ar Rīgas plānošanas reģionu par Projekta
īstenošanu;
2.2.2. piedalīties Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādē un
īstenošanā, t.sk., sniegt visu nepieciešamo informāciju deinstitucionalizācijas
plāna izstrādei, piekļuvi sociālo pakalpojumu sniedzējiem pašvaldības teritorijā
un tikšanās iespējas ar tur strādājošiem speciālistiem, kā arī iespēju tikties ar
klientiem, kuri saņem pašvaldību finansētos sociālos pakalpojumus konkrētajā
pašvaldībā.
2.2.3. īstenot MK noteikumu 19.1. apakšpunktā noteiktās aktivitātes.
Rīgas plānošanas reģions apņemas:
2.3. Sagatavot Projekta iesniegumu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un Projekta ieviešanas nosacījumiem;

2.4. ieviest Projektu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Projekta
iesnieguma un Projekta ieviešanas nosacījumiem;
2.5. veikt norēķinus par izdevumiem saskaņā ar MK noteikumiem;
2.6. informēt par Projekta ieviešanas gaitu un plānotajiem pasākumiem, kā arī sniegt
atbildes uz visiem jautājumiem.
3. Nobeiguma noteikumi
3.1. Nodomu protokols stājas spēkā ar Pušu parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz
Sadarbības līguma noslēgšanai vai līdz brīdim, kad Puses vienojas par Nodomu
protokola pirmstermiņa izbeigšanu.
3.2. Strīdus un nesaskaņas, kas rodas Nodomu protokola izpildes rezultātā vai sakarā ar
Nodomu protokolu Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek
panākta 3 (trīs) mēnešu laikā, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
3.3. Jebkuri grozījumi Nodomu protokolā noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji
vienojoties. Visi grozījumi vai papildinājumi ir Nodomu protokola neatņemama
sastāvdaļa un stājas spēkā pēc Pušu abpusējas parakstīšanas.
3.4. Nodomu protokols sagatavots un parakstīts uz 2 (divām lapām), divos eksemplāros
ar vienādu juridisko spēku – pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Rīgas plānošanas reģions

Saulkrastu novada pašvaldība

___________________
Edgars Rantiņš
RPR administrācijas vadītājs
Z.v

________________________
Ervīns Grāvītis
Domes priekšsēdētājs
Z.v.

Rīgā, 2015.gada __. _______

Saulkrastos, 2015.gada __.______

§22
Par 2015.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr. 12/2015 “Saistošie noteikumi par
pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc
pilngadības sasniegšanas” precizēšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas
Spitanes iesniegumu par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.12/2015 “Saistošie
noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc
pilngadības sasniegšanas” precizēšanu un precizētos noteikumus, kas izskatīti 2015.gada
15.jūlija Sociālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.6§1), ir ņemti vērā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 8.jūnija vēstulē Nr.18-6/4662
izteiktie iebildumi.
Attiecībā uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildumiem par
saistošo noteikumu nosaukumu, domes viedoklis ir, ka saistošo noteikumu nosaukums ir
stilistiski pareizs, tas tika veidots atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 177.punkta prasībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta
ceturto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija saistošos noteikumus
Nr.12/2015 “Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (pielikumā).
2. Izdotos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā
noteiktajā kārtībā.

2015.gada 27.maija

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Nr. SN 12/2015

Izdoti
Saulkrastu novada domes
27.05.2015. domes sēdē
(protokols Nr. 7/2015 §23)
Precizēti
Saulkrastu novada domes
29.07.2015. sēdē
(protokols Nr11/2015 §22)
Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.2 panta pirmo un piekto daļu

Ministru kabineta 2005. gada 15.novembra noteikumiem Nr.857
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”27., 30., 31.un
31.¹punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (turpmāk - pabalsts)
patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī ar dzīvojamās
telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas kārtību līdz 24 gadu vecumam.
2. Pašvaldība bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam piešķir:
2.1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
2.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
2.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam
bērnam - sekmīgam izglītības iestādes audzēknim;
2.4. dzīvokļa (mājokļa) pabalstu.
3. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek noteikts 130 euro apmērā.
4. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei tiek noteikts 280
euro apmērā.
5. Pabalsts ikmēneša izdevumiem izglītības iestādes audzēknim tiek noteikts 65 euro
apmērā.
6. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta izdevumi var būt līdz 200 euro mēnesī par bāreņa vai bez
vecāku gādības palikuša bērna izvēlētās dzīvošanai derīgās dzīvojamās platības
izmaksām.
7. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu piešķir gadījumā, ja lēmumu par bērna ārpusģimenes
aprūpi pieņēmusi Saulkrastu bāriņtiesa.
8. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu izmaksā, ņemot vērā īres līgumā norādīto īres maksu, ja
īres maksā ir iekļauti izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu un kopējā īres maksa nepārsniedz 6.punktā noteikto pabalsta apmēru.
9. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu gadījumos, kad īres maksā nav iekļauti izdevumi par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, aprēķina atbilstoši šo
noteikumu pielikumā norādītajiem ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu
segšanas normatīviem, nepārsniedzot 6.punktā noteikto pabalsta apmēru.
10. Lai saņemtu 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktā minētos pabalstus, bārenis vai bez vecāku
gādības palikušais bērns, kas sasniedzis pilngadību, iesniedz Saulkrastu sociālajā
dienestā (turpmāk – Dienests) iesniegumu, norādot kredītiestādes vai pasta norēķina
kontu.
11. Lai saņemtu 2.4.apakšpunktā minēto pabalstu, bārenis vai bez vecāku gādības
palikušais bērns Dienestā iesniedz:
11.1. iesniegumu par vēlamo pabalstu, norādot kredītiestādes vai pasta norēķina
kontu;
11.2. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas
vai izbeigšanas gadījumā bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns iesniedz
Dienestā attiecīgus grozījumus vai jaunu īres līgumu;
11.3. vienu reizi mēnesī – rēķinus par dzīvojamās telpas lietošanu un
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (turpmāk - rēķins) un
dokumentus, kas apliecina rēķinu apmaksu.
12. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu izmaksā dzīvojamās telpas īpašniekam vai dzīvojamās
telpas pārvaldniekam un/vai ar dzīvojamās telpas lietošanas pakalpojumu saistīto
pakalpojumu sniedzējam. Ja tas nav iespējams, pabalstu izmaksā bārenim vai bez
vecāku gādības palikušajam bērnam.

13. Pašvaldība nesedz izdevumus, kas saistīti ar interneta, telefona un kabeļtelevīzijas
lietošanu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar maksu par autostāvvietas izmantošanu.
14. Iesniegumu un citus dokumentus par pabalsta piešķiršanu Dienests izskata un desmit
darbadienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.
15. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saulkrastu novada domē.
16. Saulkrastu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs
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Pielikums
Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12
Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi
Aprēķinot dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, izmantojami šādi ar dzīvojamās telpas lietošanu
saistīto izdevumu segšanas normatīvi:
1. Dzīvojamās telpas īri, apsaimniekošanas izdevumus un siltumenerģiju, kas tiek
nodrošināta dzīvojamai mājai centralizēti, aprēķina:
1.1. par 32 m2 no dzīvojamās telpas kopējās platības;
1.2. par visu platību, ja tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī.
2. Par gāzes nodrošināšanu dzīvoklī:
2.1. atbilstoši skaitītāju rādījumiem, ja ir ierīkots dabas gāzes pieslēgums:
2.1.1. dzīvoklī ar gāzes plīti līdz 6 m3 mēnesī;
2.1.2. dzīvoklī, kurā ūdens uzsildīšanai izmanto gāzi, papildus 2.1.1.apakšpunktā
noteiktajam līdz 3 m3 mēnesī.
2.2.
ja tiek izmantots gāzes balons (ar tilpumu ne vairāk, kā 60 litri), tā iegādes izmaksas
sedz reizi trijos mēnešos.
3. Par elektroenerģiju – atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 200 kWh mēnesī.
4. Par auksto ūdeni un karsto ūdeni – atbilstoši īres vai pārvaldīšanas izdevumu vai
maksājumu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kvītī
norādītajai summai vai, ja dzīvoklī ir ūdens skaitītāji - atbilstoši ūdens skaitītāju
rādījumiem, bet ne vairāk kā par 4 m3 mēnesī, no kuriem ne vairāk kā 2 m3 par karsto
ūdeni mēnesī.
5. Apkures nodrošināšanai dzīvoklī (mājoklī):
5.1. ar malku vai cita veida cietā kurināmā izmaksas ir ne vairāk kā 165 euro kalendārā
gadā. Kurināmā izmaksas summu izmaksā papildus dzīvokļa (mājokļa) pabalsta
izdevumiem;
5.2. ar gāzi – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,71 euro par
dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī apkures sezonā, papildus pielikuma 2.punktā
noteiktajam;
5.3. ar elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,71
euro par dzīvojamās telpas 1 m2 apkures sezonā papildus pielikuma 3.punktā
noteiktajam.

27.05.2015. saistošo noteikumu Nr. SN 12/2015
"Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

1.1. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta
ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu un Ministru
kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās" 27., 29., 30., 31.,31.1 un 31.2punktu
pašvaldībai ir jānodrošina Ministru kabineta noteiktās
sociālās garantijas pilngadīgajiem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas.
1.2. 2015.gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā„ (turpmāk –
Likums), kas nosaka pašvaldības pienākumu
pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā
maksāt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas
bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa,
no dienas, kad bārenis vai bērns, kurš palicis bez
vecāku gādības sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu, pamatojoties
uz bāreņa vai bērna, kurš palicis bez vecāku gādības
iesniegumu, maksā tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa
pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.
2. Īss projekta satura
2.1. Pilngadīgiem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez
izklāsts
vecāku gādības, tiek piešķirts un izmaksāts pabalsts
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei,
pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, pabalsts
ikmēneša izdevumu segšanai – izglītības iestāžu
audzēkņiem un dzīvokļa (mājokļa) pabalsts.
2.2. Projekts izstrādāts, ņemot vērā, ka Likuma 25.² panta
piektā daļa nosaka nepieciešamību noteikt normatīvus
dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai, kā arī dzīvokļa pabalsta
apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību.
3. Informācija par plānoto 3.1. Lai Saulkrastu sociālā dienesta pārraudzībā esošie
projekta ietekmi uz
pilngadību sasniegušie bāreņi un bērni, kas palikuši bez
pašvaldības budžetu
vecāku gādības pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
saņemtu paredzētos pabalstus, izmaiņas 2015. gada
budžetā nav nepieciešamas,. Līdzšinējo pabalstu
(pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, vienreizējs
pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei, ikmēneša pabalsts mācību iestāžu audzēkņiem)
summu noapaļošana uz augšu uz budžetu negatīvu

ietekmi neatstās.
4. Informācija par plānoto Nav attiecināma.
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Saulkrastu
administratīvajām
sociālais dienests.
procedūrām
5.2. Saistošo noteikumu projekts attiecas uz bāreņiem
vecumā no pilngadības līdz 24 gadiem.
5.3. Saistošo noteikumu nodrošināšanai nav nepieciešamas
papildus rezerves.
6. Informācija par
6.1.Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

§23
Par publisku atvainošanos par atcelto dziesmu un deju svētku gājienu
2015.gada 14.jūlijā Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu vidusskolas deju
kolektīva „Saulīte” dejotāju vecāku kolektīvs iesniegums, kā arī deju grupas „Desperado”
vadītājas iesniegums ar lūgumu sniegt skaidrojumu par situāciju, kas izveidojās, XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku operatīvās rīcības grupai pieņemot lēmumu atcelt 12.
jūlijā paredzēto svētku gājienu, kā arī lūgums izskatīt priekšlikumu nosūtīt Saulkrastu novada
pašvaldībai vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai ar prasību publiski atvainoties par oficiāli
atcelto, bet svētku organizatoru un valsts amatpersonu atbalstīto brīvprātīgo gājienu.
2015.gada 15.jūlija Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu komitejas sēdē tika uzklausīti Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas
direktori, deju kolektīva „Saulīte” vadītājs un dejotāju vecāki, kuri pauda sašutumu, ka lielākā
daļa svētku dalībnieki nevarēja piedalīties gājienā, jo nebija nekādas informācijas par
alternatīvo – brīvprātīgo gājienu. Saulkrastu novada XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku koordinatore Judīte Krūmiņa sniedza skaidrojumu par situāciju, kāda izveidojās,
atceļot XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gājienu un organizējot Saulkrastu
pašvaldības dalībnieku piedalīšanos brīvprātīgā gājienā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Saulkrastu novada pašvaldības ieguldītos līdzekļus,
lai nodrošinātu dalībnieku piedalīšanos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos,
tai skaitā arī svētku kulminācijas pasākumā-svētku gājienā, pamatojoties uz Saulkrastu
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2015.gada 15.jūlija
sēdes atzinumu (protokols Nr.7), likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 5.punktu,
15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-2 (G.Lāčauniece, A.Dulpiņš),
NOLEMJ:
1. Nosūtīt Saulkrastu novada pašvaldības vārdā Izglītības un zinātnes ministrijai vēstuli
ar lūgumu skaidrot situāciju, kas izveidojās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku operatīvās rīcības grupai pieņemot lēmumu atcelt 12. jūlijā paredzēto
svētku gājienu un tajā pašā laikā atbalstot svētku dalībnieku dalību brīvprātīgā gājienā,
ka arī lūgt publiski atvainoties.
2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Grāvīti Saulkrastu novada pašvaldības vārdā
sagatavot vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai.

§24
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015. gada 15.jūnijā saņemts (dzēsts) (turpmāk –
iesniedzējs), deklarētā dzīvesvieta (dzēsts) Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, iesniegums
ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja dēlam (dzēsts)
deklarēts (dzēsts) Saulkrastu novadā, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas
īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par

pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem
lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu un 2.punktu, ka pašvaldības kompensētu
privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2015.gada 15.jūlija atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.7 §1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1. jūliju aprēķināt pašvaldības kompensāciju (dzēsts)
107,00 euro (viens simts septiņi euro, 00 centi) mēnesī par to, ka viņa dēls (dzēsts)
apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar (dzēsts) , par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja (dzēsts) norādītajā termiņā nav noslēdzis līgumu, lēmums zaudē
spēku.
§25
Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vidi
degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm” izdošanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes
iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm”
projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 15.07.2015. atzinumu (protokols Nr.7 §8) un
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību
apdraudošām būvēm”.
2. Izdotos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.

2015.gada 29.jūlija

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos

Nr. SN 17/2015
(prot.Nr.11/2015§25)
Izdoti

Saulkrastu novada domes
29.07.2015. sēdē
(prot. Nr.11/2015 §25)

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vidi degradējošām,
sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu,
43.panta pirmās daļas 5.punktu,
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
3.panta 1.4 daļu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā tiek klasificētas vidi degradējošas būves, sagruvušas būves
un cilvēku drošību apdraudošas būves, kuras apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa
likmi 3 procentu apmērā no būves vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
2. Šo saistošo noteikumu mērķis ir pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošināt
vizuāli pievilcīgu, sakārtotu un drošu vidi, kas neapdraud Saulkrastu novada
iedzīvotāju drošību, kā arī nosaka būvju īpašnieka, valdītāja vai lietotāja pienākumu
uzturēt būves atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Noteikumos lietotie termini:
3.1. sagruvusi būve ir būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk.,
ugunsgrēkā, plūdos, sprādzienā u.c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai
bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, tā nav
izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;
3.2.vidi degradējoša būve ir:
3.2.1. ēka (būve), kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā,
atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai, taču gada laikā kopš
stihiskās nelaimes vai avārijas nav atjaunota;
3.2.2. neapdzīvota vai saimnieciskajai darbībai neizmantota ēka (būve), kas
konstruktīvi saistīta ar zemi, tajā skaitā nepabeigtās būvniecības
objekts, kuram būtiski bojātas nesošās vai norobežojošās konstrukcijas,
tādējādi apdraudot cilvēku drošību vai blakus esošo apbūvi, netiek
ievērotas šādu ēku (būvju) uzturēšanai izvirzītās prasības vai ilgāk par
vienu gadu pārtraukta iesāktās būvniecības iecere;
3.2.3. pilnīgi vai daļēji sabrukusi ēka (būve);
3.2.4. ēka (būve), kurai ir veikta pilnīga vai daļēja konservācija, tomēr nav
novērsta pilsētas ainavu bojājošā ietekme un tā ir pieejama
nepiederošām personām;
3.2.5. ēka (būve), kurai nekustamā īpašuma fasāžu elementi ir bojāti ar
uzrakstiem vai zīmējumiem.
3.3.cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, kurai trūkst nosedzošu konstrukciju
vai ir atklātas ailas (tajā skaitā būve, kas ir pamesta būvniecības stadijā), kura nav
nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā, kuras nesošās konstrukcijās ir
redzamas būtiskas plaisas un būvkonstrukciju bojājumi vai tajā ir redzamas
nedrošas konstrukcijas un/vai apdares materiāli, kas var nokrist, apgāzties vai
iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/vai veselībai;

3.4.būvei piekritīga zeme – apbūvēts zemes gabals, ja uz tā ir viena ēka (būve). Ja uz
apbūvēta zemes gabala ir vairāk par vienu ēku (būvi), būvei piekritīgā zeme tiek
noteikta atbilstoši apbūves laukumam saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datiem. Ja Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā nav pieejami dati par ēku (būvi), būvei piekritīgo zemi
nosaka atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajām minimālajām apbūves platībām.
II.

Būvju klasificēšana

4. Ar Saulkrastu novada domes lēmumu izveidota Nekustamo īpašumu apsekošanas
komisija (turpmāk – Komisija) apseko Saulkrastu novada administratīvo teritoriju,
veicot šādas darbības:
4.1. sagatavo atzinumu, kurā fiksē vidi degradējošās, sagruvušās un cilvēku drošību
apdraudošās būves;
4.2. veic šo būvju fotofiksāciju;
4.3. pieņem lēmumu par fiksēto būvju klasificēšanu atbilstoši šo noteikumu
3.punktam;
4.4. sagatavo atzinumu, kurā norāda pārbaudāmās būves vispārējo vizuālo stāvokli,
priekšlikumus īpašniekam būves savešanai pienācīgā kārtībā, šo darbu izpildes
termiņu.
5. Pēc Komisijas atzinuma saņemšanas būves īpašniekam, valdītājam un lietotājam ir
pienākums atzinumā noteiktajā termiņā sakārtot būvi.
6. Pēc atzinumā noteiktā termiņa Komisija veic atkārtotu būves pārbaudi un, pēc
atkārtotās pārbaudes rezultātu izvērtēšanas, iesniedz priekšlikumu Saulkrastu novada
domei pieņemt lēmumu (turpmāk tekstā – lēmums) par būves klasificēšanu par vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi.
III.

Nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošana

7. Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes lēmumu, Finanšu un grāmatvedības nodaļas
Finanšu daļa sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju
kategorijā, piemēro konkrētai būvei nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu
apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
7.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
7.2. būves kadastrālās vērtības.
8. Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli būvei, kas klasificēta kā vidi
degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības nodaļas Finanšu daļa nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā
no dienas, kad lēmums par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis
neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar
kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.
9. Pēc Komisijas atzinumā norādīto darbību izpildes, būves īpašnieks iesniedz Saulkrastu
novada pašvaldībā iesniegumu, apliecinot, ka būve savesta pienācīgā kārtībā un
trūkumi novērsti.
10. Pēc šo noteikumu 9.punktā minētā iesnieguma saņemšanas, Komisija veic atkārtotu
īpašuma apsekošanu un iesniedz priekšlikumu Saulkrastu novada domei pieņemt
lēmumu par būves statusa atcelšanu.
11. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi vai būvei piekritīgo zemi veic, sākot
ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo saistošo noteikumu minētā būves statusa
atcelšanu stāšanās spēkā.
IV.

Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

12. Domes lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvi var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

29.07.2015. Saistošo noteikumu Nr. SN 17/2015
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vidi degradējošām,
sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļa
Informācija
1.Projekta nepieciešamības Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma „Par
pamatojums
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 15.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma Par
nekustamā īpašuma nodokli 3.panta 1.4daļu.
Saistošie noteikumi izstrādāti, lai motivētu nekustamo īpašumu
īpašniekus sakārtot savus nekustamos īpašumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma
nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
apdraudošas būves.
Saistošie noteikumi paredz izveidot Nekustamo īpašumu
apsekošanas komisiju, kas apseko Saulkrastu novada
administratīvo teritoriju un izvērtē vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku apdraudošu būvju esamību, kā arī nosaka
īpašniekam, valdītājam un lietotājam veicamās darbības.
3. Informācija par plānoto Nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
projekta
ietekmi
uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto 4.1. Saistošo noteikumu projekts neietekmē uzņēmējdarbību.
projekta
ietekmi
uz 4.2. Būvju īpašnieki, valdītāji vai lietotāji kļūs motivētāki
uzņēmējdarbības
vidi nekustamo īpašumu sakārtošanā.
pašvaldības teritorijā
5.
Informācija
konsultācijām
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

par Konsultācijas nav notikušas.
ar

E.Grāvītis

§26
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13
„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes
iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi 2009.gada 13.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” projektu un,
pamatojoties uz Finanšu komitejas 15.07.2015. atzinumu (protokols Nr.7, §9), kā arī likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi 2009.gada 13.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums””
(pielikumā).
2. Izdotos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

2015.gada 29.jūlijā

Nr. SN 18/2015

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos

Izdoti
Saulkrastu novada domes
2015.gada 29.jūlija sēdē
(prot. Nr.11/2015§26)
Grozījumi 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13
„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk - Noteikumi):
1. Izteikt Noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi, Dome ir izveidojusi šādas iestādes:
5.1. Saulkrastu novada dome (turpmāk – pašvaldības centrālā administrācija);
5.2. Saulkrastu vidusskola;
5.3. Zvejniekciema vidusskola;
5.4. Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”;
5.5. Saulkrastu pašvaldības policija;
5.6. Saulkrastu pilsētas bibliotēka;
5.7. Saulkrastu sociālais dienests;
5.8. Sociālās aprūpes māja;
5.9. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola;
5.10. Saulkrastu novada bāriņtiesa;
5.11. Saulkrastu tūrisma informācijas centrs;
5.12. pašvaldības aģentūra „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”.”
2. Izteikt Noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kuru vada pašvaldības
izpilddirektors. Pašvaldības administrācija nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā
arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Pašvaldības centrālā administrācija
sastāv no:
6.1.Finanšu un grāmatvedības nodaļas;
6.2. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas;
6.3. Attīstības un plānošanas nodaļas;
6.4. Juridiskās nodaļas;
6.5. Lietvedības un personāla nodaļas;
6.6. pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekiem: pašvaldības izpilddirektora
vietnieka tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos, sabiedrisko attiecību
speciālista, informācijas sistēmu administratora, automobiļa vadītāja;
6.7. šādām institūcijām:
6.7.1. Saulkrastu novada būvvalde;
6.7.2. Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļa.”.
3. Aizstāt Noteikumu 6.¹ punkta numerācijā skaitli “6” ar skaitli “5”.
4. Papildināt Noteikumu 8.punktu ar 8.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.7. Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon".
5. Svītrot Noteikumu 24.punktā teikuma daļu “, kuru ar rīkojumu norīko Domes
priekšsēdētājs”.
6. Aizstāt Noteikumu 33.punktā vārdu “komisijas” ar vārdu “komitejas”.
7. Svītrot Noteikumu 35.punktā vārdus “Domes priekšsēdētāja norīkots”.
8. Aizstāt Noteikumu 38.punktā vārdu “izziņas” ar vārdu “izskatāmo”.
9. Aizstāt Noteikumu 39.punktā vārdus “vecākās lietvedes” ar vārdiem “darbinieka, kas
tehniski nodrošina komiteju darbu”.
10. Svītrot Noteikumu 41.punkta otro teikumu.
11. Papildināt Noteikumus ar 41.¹ punktu šādā redakcijā:
“41.¹ Personas, kuras uzaicinātas piedalīties komitejas sēdē, kā arī citas ieinteresētās
personas, masu informācijas līdzekļu pārstāvji, kuri vēlas klausīties komitejas sēdi,
pirms komitejas sēdes reģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē komitejas sēdi.
Reģistrācijas lapa tiek pievienota sēdes protokolam.”
12. Aizstāt Noteikumu 48.punktā vārdu “juristam” ar vārdiem “Juridiskās nodaļas
darbiniekam”.
13. Aizstāt Noteikumu 49.punktā vārdu “jurista” ar vārdiem “Juridiskās nodaļas
darbinieka”.
14. Aizstāt Noteikumu 51., 52., 55., 68., 93., 95., 96., 97., 104. un 115. punktā vārdus
“pašvaldības centrālās administrācijas” ar vārdiem “Lietvedības un personāla
nodaļas”
15. Papildināt Noteikumu 55.punktu aiz vārda “trīs” ar vārdu “darba”.
16. Svītrot Noteikumu 87.punkta otro, trešo un ceturto teikumu.
17. Svītrot Noteikumu 90.punktu.
18. Svītrot Noteikumu 91.punkta pirmo teikumu.
19. Aizstāt Noteikumu 92. un 101.punktā vārdus “pašvaldības centrālās administrācijas
vecākā lietvede” ar vārdiem “Lietvedības un personāla nodaļa”.
20. Papildināt Noteikums ar 92.¹ punktu šādā redakcijā:
“92.¹ Personas, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdē, kā arī citas ieinteresētās
personas, masu informācijas līdzekļu pārstāvji, kuri vēlas klausīties domes sēdi,
pirms domes sēdes reģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē domes sēdi.
Reģistrācijas lapa tiek pievienota sēdes protokolam.”
21. Svītrot Noteikumu 93.8.apakšpunktā vārdus “kādā veidā un”.
22. Svītrot Noteikumu 93.10.apakšpunktu.

23. Papildināt Noteikumus 95.punktu, sākot teikumu ar vārdiem “Piecu darba dienu laikā
pēc”.
24. Aizstāt Noteikumu 100.1.apakšpunktā vārdu “viņa” ar vārdu “izpilddirektora”.
25. Aizstāt Noteikumu 100.3.apakšpunktā vārdus “Domes priekšsēdētāja apstiprinātu
apmeklētāju pieņemšanas sarakstu” ar vārdiem “Iekšējos darba kārtības noteikumos
noteikto apmeklētāju pieņemšanas laiku”.
26. Izteikt Noteikumu 112.punktu šādā redakcijā:
“112. Publiskā apspriešana ilgst vismaz trīs nedēļas, izņemot gadījumus, kad
normatīvajos aktos ir noteikts cits termiņš. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir
konsultatīvs raksturs.”
27. Aizstāt Noteikumu 116.punktā vārdus un skaitļus “Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010”
ar vārdiem “ Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā
kārtībā.”.
28. Izteikt Noteikumu 118.punktu šādā redakcijā:
“118. Lietvedības un personāla nodaļas darbiniekiem ir tiesības lietot Domes
ģērboņzīmogu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.”
29. Svītrot Noteikumu X. nodaļu Pārejas noteikumi.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

29.07.2015. Saistošo noteikumu Nr. SN 18/2005
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13
„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
Grozījumi veikti, ņemot vērā strukturālās izmaiņas
pamatojums
Saulkrastu novada pašvaldībā.
Grozījumi veikti ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām”
31.01.2013. grozījumus.
Ar grozījumiem tiek precizēti atsevišķi punkti Saulkrastu
novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”.
2. Īss projekta satura izklāsts
1) Saistošie noteikumi papildināti ar Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļu un Lietvedības un personāla
nodaļu, precizēta struktūra;
2) no saistošajiem noteikumiem izslēgta aizklāta
balsojuma iespēja;
3) saistošie noteikumi paredz domes un komiteju sēdēs
klātesošajām uzaicinātajām, ieinteresētajām personām,
preses pārstāvjiem, pienākumu reģistrēties. Reģistrācijas
lapa pievienojama protokolam.
3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko
ietekmi uz sociāli ekonomisko
stāvokli.
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Nav attiecināms.
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

§27
Par nolikuma “Saulkrastu novada pašvaldības
Ilgtermiņa ieguldījumu vērtēšanas komisijas nolikums” apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes
iesniegto nolikuma “Saulkrastu novada pašvaldības Ilgtermiņa ieguldījumu vērtēšanas
komisijas nolikums” projektu, kas izstrādāts, pamatojoties uz 2009.gada 15.decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 31.1 punktu un, ievērojot Finanšu komitejas 15.07.2015. atzinumu (protokols Nr.7
§6) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes nolikumu “Saulkrastu novada pašvaldības
Ilgtermiņa ieguldījumu vērtēšanas komisijas nolikums” (pielikumā).
2. Nolikums stājas spēkā 2015.gada 29.jūlijā.

Saulkrastos
2015. gada 29.jūlijā
APSTIPRINĀTS
ar Saulkrastu novada domes
29.07.2015. lēmumu
(protokols Nr.11/2015 §27)
Saulkrastu novada pašvaldības
Ilgtermiņa ieguldījumu vērtēšanas komisijas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu,
2009.gada 15.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 18.punktu
I. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šis nolikums nosaka Saulkrastu novada domes (turpmāk tekstā - Dome) Ilgtermiņa
ieguldījumu vērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) struktūru, izveidošanas
kārtību, uzdevumus, pienākumus, tiesības un atbildību.
1.2. Komisija ir koleģiāla institūcija, kuru izveido ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu uz
nenoteiktu laiku.
1.3. Komisija izskata un veic novērtēšanu pašvaldībai piederošiem pamatlīdzekļiem un
ilgtermiņa ieguldījumiem.
1.4. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta
noteikumus, Saulkrastu novada domes lēmumus un saistošos noteikumus, citus
normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu.
II. Komisijas struktūra un komisijas locekļu kompetence
2.1.Komisijas sastāvā ir 5 (pieci) locekļi:
2.1.1. komisijas priekšsēdētājs;
2.1.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – sekretārs;
2.1.3. trīs komisijas locekļi.
2.2. Komisiju apstiprina Domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu.
2.3. Komisijas priekšsēdētājs:
2.3.1. plāno, organizē un vada Komisijas darbu, sasauc un vada Komisijas sēdes,
apstiprina sēžu darba kārtību, plāno sēdes norises vietu un laiku, pasludina
Komisijas sēdē pieņemto lēmumu;
2.3.2. ierosina jautājumu izskatīšanu komiteju un Domes sēdēs, sniedz Domei
priekšlikumus, paskaidrojumus, ieteikumus jautājumos, kas ietilpst Komisijas
kompetencē un kuru risināšanai nepieciešams Domes lēmums, nodrošina Komisijas
kompetencē esošo Domes lēmumu, Domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un
izpilddirektora rīkojumu projektu sagatavošanu;
2.3.3. pilnvaro kādu no Komisijas locekļiem par Komisijas sekretāra pienākumu
izpildītāju Komisijas priekšsēdētāja vietnieka - sekretāra prombūtnes laikā;
2.3.4. apstiprina un iesniedz Domē Komisijas darba pārskatus pēc domes priekšsēdētāja
vai vietnieka rakstiska pieprasījuma;

2.3.5. atbild par Komisijas rīcībā nodoto, ienākošo un esošo dokumentu un materiālo
vērtību saglabāšanu;
2.3.6. koordinē Komisijas sadarbību ar Domes struktūrvienībām;
2.3.7. organizē Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli;
2.3.8. sagatavo priekšlikumus par finanšu līdzekļu nepieciešamību Komisijas uzdevumu
veikšanai un piedalās ikgadējā Domes budžeta plānošanā;
2.3.9. veic citus pienākumus savas kompetences ietvaros.
2.4. Ja Komisijas priekšsēdētājs nepilda šajā nolikumā, Domes lēmumos vai Domes iekšējos
normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, Domes priekšsēdētājs izdod rīkojumu, nosakot
jaunu komisijas sastāvu.
2.5.Komisijas priekšsēdētājs var atkāpties no pienākumu pildīšanas un/vai pārtraukt darbu
Komisijā, rakstveidā par to paziņojot priekšsēdētājam.
2.6. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – sekretārs pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus
viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā.
2.7.Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - sekretārs:
2.7.1.
saskaņojot ar Komisijas priekšsēdētāju, plāno Komisijas sēdes darba kārtību;
2.7.2.
saskaņojot ar Komisijas priekšsēdētāju, sagatavo priekšlikumus par
nepieciešamo ilgtermiņa ieguldījumu vērtēšanu izskatīšanai Komisijas sēdē, kā arī
pieaicina personas, kuru piedalīšanās Komisijas sēdē ir nepieciešama;
2.7.3.
protokolē Komisijas sēdes gaitu un sagatavo lēmumus;
2.7.4.
kārto Komisijas lietvedību un organizē Komisijas dokumentu glabāšanu;
2.7.5.
pilda citus Komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus.
2.8. Komisijas locekļi:
2.8.1.
piedalās Komisijas sēdēs;
2.8.2.
pieņem lēmumus, balsojot;
2.8.3.
iesniedz Komisijas priekšsēdētājam priekšlikumus Komisijas darba
uzlabošanai;
2.8.4.
izpilda Komisijas priekšsēdētāja norādījumus.
2.9. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - sekretārs un Komisijas locekļi var izbeigt savu
darbību Komisijā, pamatojoties uz Domes priekšsēdētāja rīkojumu par jauna Komisijas
sastāva noteikšanu, kas izdots Komisijas priekšsēdētāja vietnieka - sekretāra vai
Komisijas locekļa rakstveida iesnieguma saņemšanas.
2.10. Ja Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - sekretārs vai Komisijas loceklis bez attaisnojoša
iemesla nav apmeklējis 3 (trīs) Komisijas sēdes pēc kārtas vai sistemātiski nepilda savus
pienākumus, tad Komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs ierosināt Domes priekšsēdētājam
izslēgt Komisijas priekšsēdētāja vietnieku - sekretāru vai Komisijas locekli no
Komisijas sastāva, izdodot rīkojumu par jauna Komisijas sastāva noteikšanu.

3.1.

III. Ilgtermiņa ieguldījumu vērtēšanas komisijas uzdevumi un tiesības
Komisijai ir šādi uzdevumi:
3.1.1. veic ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanu;
3.1.2. veic pašvaldībai piederošās atsavināmās kustamās mantas novērtēšanu un nosaka
atsavināmās kustamās mantas nosacīto cenu;
3.1.3.
veic nepabeigtās būvniecības un jaunizveidoto objektu izvērtēšanu iekļaušanai
grāmatvedības pamatlīdzekļu sastāvā, nosakot:
3.1.3.1. lietderīgās lietošanas laiku;
3.1.3.2. nolietojuma normu, atbilstoši ilgtermiņa ieguldījumu klasifikācijai;
3.1.3.3. atbildīgo, lietotāju;
3.1.3.4. grāmatvedības uzskaites kontu;
3.1.3.5. dimensijas (struktūrvienību, atrašanās vietu, projektu u.c.)

3.1.4. izmantojot vispāratzītas vērtēšanas metodes (amortizēto aizstāšanas izmaksu
metodi, atgūstamās vērtības metodi, pakalpojuma vienību metodi u.c metodes)
novērtē ilgtermiņa ieguldījumu šādos gadījumos:
3.1.4.1. iekļaujot bilancē līdz šim neuzskaitītu esošu ilgtermiņa ieguldījumu;
3.1.4.2. iekļaujot bilancē ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemtu ilgtermiņa
ieguldījumu;
3.1.4.3. iekļaujot bilancē maiņas ceļā saņemtu ilgtermiņa ieguldījumu;
3.1.4.4. nosakot ilgtermiņa ieguldījuma vērtības samazinājumu;
3.1.5. nosaka izslēdzamās pamatlīdzekļa daļas vērtību atbilstoši amortizētajām
aizstāšanas izmaksām, gadījumos, kad nomainītās pamatlīdzekļa daļas uzskaites
vērtība nav atsevišķi aprēķināta;
3.1.6. nosaka pamatlīdzekļa paredzamo ilgtermiņa ieguldījuma atlikušo lietderīgās
lietošanas laiku un atbilstošās nolietojuma normas, gadījumos, kad tiek ņemts
uzskaitē lietots pamatlīdzeklis (izņemot tādu, kas saņemts bez atlīdzības no citas
budžeta iestādes);
3.1.7. izvērtē vai nepastāv pazīmes, kas norāda uz ilgtermiņa ieguldījumu vērtības
būtisku samazinājumu;
3.1.8. sagatavo lēmumprojektus domes sēdei par ilgtermiņa ieguldījumu uzņemšanu
grāmatvedības uzskaitē, izslēgšanu no bilances vai pārcelšanu domes
zembilancē;
3.1.9. normatīvajos aktos noteiktos gadījumā pieaicina nekustamā īpašuma sertificētu
vērtētāju.
3.2.Komisijai ir šādas tiesības:
3.2.1. pieprasīt un saņemt no Saulkrastu novada teritorijā esošajiem uzņēmumiem,
iestādēm, organizācijām un pašvaldības institūcijām nepieciešamo informāciju
Komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai;
3.2.2. nepieciešamības gadījumos piedalīties Domes komiteju sēdēs un Domes sēdēs un
pārstāvēt tajās Komisijas viedokli tās kompetencē esošajos jautājumos;
3.2.3. iesniegt Domei priekšlikumus Komisijas darba organizācijas uzlabošanai;
3.2.4. ierosināt pašvaldības saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu, lēmumu,
instrukciju izdošanu tās kompetencē esošos jautājumos.
IV. Komisijas darba organizēšana
4.1. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.
4.2. Komisija lēmumi tiek pieņemti sēdēs ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu.
4.3. Komisijas sēdē tiek izskatīti visi jautājumi, kas saņemti izskatīšanai līdz Komisijas
sēdes sākumam.
4.4. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz četri Komisijas locekļi.
4.5. Gadījumā, ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss, bet viņa
prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieka – sekretāra balss.
4.6. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalījušies komisijas
sēdē.
4.7. Komisija sniedz Domei pārskatu par savu darbību ne retāk kā vienu reizi gadā, kā arī
pēc Domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieka pieprasījuma.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

§28
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra
iekšējos noteikumos Nr.13 „Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu
iesniegšanu un izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes
iesniegto iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra
iekšējos noteikumos Nr.13 „Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu
un izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā”” projektu un, pamatojoties Finanšu
komitejas 15.07.2015. atzinumu (protokols Nr.7 §7) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2011.gada 28.decembra iekšējos noteikumos Nr.13 „Noteikumi par
komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu un izdevumu atlīdzināšanu
Saulkrastu novada pašvaldībā”” (pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 29.jūlijā.

2015.gada 29.jūlijā

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Saulkrastos

Nr. IeN 4/2015
(prot. Nr.11/2015§28)

Apstiprināti
Saulkrastu novada domes
2015.gada 29.jūlija sēdē
(prot. Nr.11/2015 §28)
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra iekšējos noteikumos Nr.13
„Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu un izdevumu
atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar
Darba likuma 53.panta 4.punktu, 76.pantu,
likuma “Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969
“Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumu saistītie izdevumi”

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra iekšējos noteikumos Nr.13
„Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu un izdevumu
atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumu 2.3.apakšpunkta daļu šādā redakcijā:
“2.3. Komandējuma iesniegums pirms nodošanas reģistrēšanai Lietvedības un personāla
nodaļā ir jāsaskaņo ar Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītāju finansistu un:”;
1.2. Izteikt Noteikumu pielikumu Nr.1. jaunā redakcijā (Pielikums Nr.1);
1.3. Izteikt Noteikumu pielikumu Nr.2 jaunā redakcijā (Pielikums Nr.2);

2. Grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas.

Domes priekšsēdētājs
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Pielikums Nr.1
pie 2011.gada 28.decembra
iekšējiem noteikumiem Nr.13
„Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu
un izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā”

_____________________________
(pašvaldības iestāde)

_____________________________
(vadītājs)

___________________________
(darbinieka amats, vārds un uzvārds)

IESNIEGUMS

Par komandējumu

Lūdzu nosūtīt mani komandējumā uz _______________________________________
(valsts, pilsēta un organizācija)

No 20___.___._________ līdz 20___.___.___________ ar uzdevumu ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Komandējuma izdevumi:
Dienas nauda
Ceļa izdevumi
Viesnīcas izdevumi
Autostāvvietas un maksas iebraukšanu izdevumi
Izbraukšanas dokumentu noformēšanas izdevumi
Sabiedriskā transporta lietošanas izdevumi
Apdrošināšanas polises iegādes izdevumi

20___.___.__________

_____________________
(paraksts)

Apmaksāt no
_______________________________________________________________________
(norādīt līdzekļu veidu)

Saskaņots:
______________________
(amats)

Saskaņots:
Finanšu un grāmatvedības nodaļas
Finanšu daļas vadītājs – finansists

___________________
(paraksts)

___________________
(paraksts)

_______________
(paraksta atšifrējums)

_______________
(paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.2
pie 2011.gada 28.decembra
iekšējiem noteikumiem Nr.13
„Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu
un izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā”
_____________________________
(pašvaldības iestāde)

_____________________________
(vadītājs)

___________________________
(darbinieka amats, vārds un uzvārds)

IESNIEGUMS
Par avansa piešķiršanu

Saskaņā
ar
______________________________________________________________
(pašvaldības iestāde)
20___.___.______________ rīkojumu „Par komandējumu” Nr._________, lūdzu pārskaitīt
EUR ________ (__________________________________________ euro, ____ centi)
___________________________________________________________________________.
(kādam mērķim)

20___.___.__________

_____________________
(paraksts)

Galvenais grāmatvedis __________________
(paraksts)

_____________________
(paraksta atšifrējums)

§29
Par Saulkrastu novada pašvaldības
2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistes M.Grasmanes
14.07.2015. iesniegumu un tam pievienoto Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada publisko
pārskatu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas, Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
komitejas un Finanšu komitejas 2015.gada 15.jūlija sēdēs, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, „Likuma par budžetu un finanšu
vadību” 14.panta trešo daļu, 05.05.2010. MK noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada
publiskajiem pārskatiem” 16.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu.
2. Apstiprināto pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un
publicēt Saulkrastu novada domes mājas lapā www.saulkrasti.lv

§30
Par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā
2015.gada 4.jūnijā Latvijas Republikas Saeima steidzamības kārtā pieņēma jauno
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu, turpmāk – likums, neskatoties uz to, ka daudzām
pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienībai bija iebildumi par likumprojektu.
Lai gan Saulkrastu novada dome šī gada 11.jūnijā ir vērsusies pie Prezidenta ar
lūgumu izmantot visas Prezidenta pilnvaras, lai apturētu Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas
likuma spēkā stāšanos, Latvijas Republikas Satversme par steidzamības kārtībā pieņemtajiem
likumiem nepiešķir Prezidentam šādas pilnvaras. Saulkrastu novada dome, rūpējoties par
Saulkrastu novada iedzīvotāju maksāto nodokļu efektīvu pārvaldību, vēstulē Prezidentam
pauda viedokli, ka likums nenodrošinās visu Latvijas novadu pašvaldību ilgtspējīgu attīstību,
apdraudēs daudzu pašvaldību pamatfunkciju izpildi, kā arī atsevišķu pašvaldību turpmāku
pastāvēšanu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 1.pantu Latvija ir neatkarīga demokrātiska
republika. Saskaņā ar Eiropas vietējās pašvaldību hartas (stājas spēkā 01.04.1997.), turpmāk –
Pašvaldību harta, 9.panta pirmo daļu vietējām varām valsts ekonomiskās politikas ietvaros ir
tiesības uz pietiekamiem pašu finanšu resursiem, ar kuriem tās drīkst rīkoties savu pilnvaru
robežās, finanšu izlīdzināšanas procedūras nevar ierobežot vietējo varu rīcības brīvību savu
pienākumu robežās (9.panta piektā daļa), savukārt panta sestā daļa noteic, ka ar vietējām
varām atbilstošā veidā ir jākonsultējas par metodi, kādā tām ir piešķirami pārdalāmie līdzekļi.
Pašvaldību hartas 4.panta sestā daļa noteic, ka plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā
par jautājumiem, kas tieši attiecas uz vietējo varu, ar tām nepieciešams konsultēties, cik
iespējams savlaicīgi un atbilstošā veidā.
Saulkrastu novada dome uzskata, ka konsultācijas ar pašvaldībām bija nepietiekamas,
nav ņemti vērā izteiktie iebildumi un likuma pieņemšana ir sasteigta. Tāpat

jaunajam pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelim ir virkne būtisku trūkumu:
1) tas nav ekonomiski pamatots, tajā netiek noteikts un pielietots objektīvs pašvaldību
finanšu nepieciešamības rādītājs;
2) nav izvērtēti riski, kādas sekas ilgtermiņā tas atstās uz visām Latvijas pašvaldībām;
3) nav pamatots secinājums, ka likums motivēs pašvaldības veicināt uzņēmējdarbības
attīstību pašvaldībā, jo atbilstoši finanšu aprēķini nav veikti;
4) jaunā modeļa ietekmē palielināsies pašvaldību atkarība no valsts finansējuma;
5) pašvaldībām ar nelieliem ieņēmumiem saskaņā ar jauno modeli ieņēmumi nākotnē
nevis pieaugs, bet samazināsies;
kā arī tas var tikt vērtēts, kā slēptā veidā nedemokrātiski realizēta valsts teritoriālā reforma un
atkāpe no demokrātiskas valsts principa, kas noteikts Latvijas Republikas Satversmes 1.pantā.
Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16.panta 1. un 6.punktu Satversmes tiesa izskata
lietas par likumu atbilstību Satversmei un par Latvijas nacionālo tiesību normu atbilstību tiem
Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, kuri nav pretrunā ar Satversmi. Satversmes
tiesas likuma 17.panta pirmās daļas 7.punkts noteic, ka tiesības iesniegt pieteikumu par lietas
ierosināšanu par likumu [..] atbilstību Satversmei [..], kā arī Latvijas nacionālo tiesību normu
atbilstību tiem Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, kuri nav pretrunā ar
Satversmi [..] ir pašvaldības domei.
Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
2015.gada 15.jūlija atzinumu (protokols Nr.7§28) par Saulkrastu novada domes Juridiskās
nodaļas vadītājas H.Bilas 2015.gada 10.jūlija iesniegumu domei ar lūgumu lemt jautājumu
par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un Eiropas vietējo pašvaldību
hartai.
2. Pieteikumu sagatavot un iesniegt Satversmes tiesā vienā mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas.
3. Par pieteikuma sagatavošanu atbildīga Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas
vadītāja H.Bila.

§31
Par amata vietu izveidošanu uz noteiktu laiku
Saulkrastu novada domē ir saņemts Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja E.Lībieša 13.07.2015. iesniegums par 2 (divu) amata vietu – arhitekts un
telpiskās attīstības plānotājs izveidošanu Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas
nodaļā. Iesniegums izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejas 15.07.2015. sēdē (protokols Nr.
7/2015§29). Saulkrastu novada dome konstatē:
1) Saulkrastu novada dome 2014.gada 18.decembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar
Dabas aizsardzības pārvaldi par projekta LIFE+ “Ekosistēmu un to sniegto
pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un
pārvaldībā” (turpmāk- Projekts) īstenošanu. Projekta ilgums- līdz 2018.gada
31.maijam;

2) Projekta noteikumi paredz uz Projekta ieviešanas laiku piesaistīt vairākus speciālistus,
tostarp arhitektu un telpiskās attīstības plānotāju;
3) Sadarbības līguma noteikumi paredz, ka arhitekta un telpiskās attīstības plānotāja
atlīdzība par darbu Projektā nedrīkst būtiski atšķirties no valstī vidējā arhitektu un
telpiskās attīstības plānotāju atlīdzības apmēra;
4) Abu speciālistu kopējā plānotā noslodze saskaņā ar Projekta līgumu ir līdz 30 stundām
nedēļā;
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 9. pantu un 12. pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot divas amata vietas Attīstības un plānošanas nodaļā uz noteiktu laiku- no
2015.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.martam, bet ne ilgāk kā līdz Projekta
beigām.
Nr.
p.k.

1.

2.

Amatu
Amata
Amata
Amatu
Algu
Mēnešalgas Stundas Profesijas Piezīmes
saime,
līmenis nosaukums skaits grupa** maksimālais tarifa
kods
apakšsaime*
apmērs **
likme
(euro)
(euro)
51.Teritorijas
IV B
Arhitekts
1
12
1647
8,73
2161 02
Nepilns
plānošana
darba
laiks
51.Teritorijas
IV B
Telpiskās
1
12
1647
8,73
2164 08
Nepilns
plānošana
attīstības
darba
plānotājs
laiks

2. Noteikt, ka abu amatu pienākumus var veikt viens darbinieks, nepārsniedzot ar
kopējo nedēļas darba laiku līdz 30 stundām nedēļā.
3. Amatu atalgojumu apmaksāt no projektā “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu
novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā”
(Nr. LIFE 13ENV/LV/000839) paredzētajiem līdzekļiem.
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs E.Lībietis un
Lietvedības un personālas nodaļas vadītāja S.Saksone.
5. Lēmumu kontrolē Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors A.Arnis.

§32
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Saulkrastu novada domē saņemts nodokļu inspektores Vitas Plēpes 11.06.2015.
iesniegums, kurā lūgta atļauja dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu (dzēsts), jo minētā
persona nav iekļauta Iedzīvotāju reģistrā, nav personas koda, persona nav identificējama.
Ar Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 27.augusta lēmumu
Nr.13§8 (dzēsts) tika anulētas zemes lietošanas tiesības, bet 2012.gada 1.jūnijā tika noslēgts
zemes nomas līgums (dzēsts) par nekustamā īpašuma (dzēsts) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads zemes nomu. Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 15.07.2015.. Finanšu
komitejas sēdē, protokols Nr.7.
Pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” - personu nevar uzskatīt par
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu (dzēsts) par nekustamo īpašumu
(dzēsts) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
par zemi - 21,95 euro, nokavējuma nauda – 21,95 euro,
kopā parāds –43,90 euro (četrdesmit trīs euro 90 centi)

§33
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 09.06.2015. iesniegumu,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.07.2015. sēdē (protokols
Nr.7/2015§16), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžeta ieņēmumus:
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Ieņēmumi par telpu nomu” (Ekonomiskās klasifikācijas
kods (EKK) 21.381)” par 386,00 EUR.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
2.1. samazināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu:
2.1.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu
izdevumi) par 243,00 EUR;
2.1.2. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 1400,00 EUR.
2.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta (Struktūrvienība 02) izdevumu plānu:
2.2.1. EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi - pārējie komandējumu un
dienestu braucienu izdevumi) par 243,00 EUR;
2.2.2. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 386,00 EUR;
2.2.3. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 1 400,00
EUR.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1.punktā un 2.punktā minētos grozījumus.

§34
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 18.06.2015. iesniegumu,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.07.2015. sēdē (protokols
Nr.7/2015§17), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 23121 (Inventārs) par 1 499,00 EUR.
1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta (Struktūrvienība 02) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 1 499,00 EUR, lai
atmaksātu ēvelsolu iegādi.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.

§35
Par finanšu līdzekļu pārcelšanu stāvlaukuma
A.Kalniņa ielā 2, Saulkrastos, labiekārtošanai
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara
18.06.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
15.07.2015. sēdē (protokols Nr.7/2015§18), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumus:
1.1.1. izdevumu pozīciju “Ceļu un ielu uzturēšana, apsaimniekošana un
remonts (Str.01723)”” EKK 5213 (Transporta būves) par 1 280,00
euro apmērā.
1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumus:
1.2.1. izdevumu pozīciju “Ceļu un ielu uzturēšana, apsaimniekošana un
remonts (Str.01723)”” EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 1
280,00 euro apmērā, lai veiktu stāvlaukuma A.Kalniņa ielas 2
labiekārtošanu.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.

§36
Par līdzekļu piešķiršanu iebrauktuves/caurtekas izbūvei
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara
26.06.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas

15.07.2015. sēdē (protokols Nr.7/2015§15), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā
“Novadgrāvju uzturēšana (Struktūrvienība 0172121) budžetā 755,00 EUR apmērā
ekonomiskās klasifikācijas kodā 2249 (Pārējie pakalpojumi), lai izbūvētu
iebrauktuves/caurteku īpašumam “Banga 191”.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”,
iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.

§37
Par līdzekļu piešķiršanu tehniskā projekta ekspertīzei
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara
27.06.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
15.07.2015. sēdē (protokols Nr.7/2015§19), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā “Meliorācijas
sistēmu būvniecība" (Struktūrvienība 017220) budžetā 2 000,00 EUR apmērā
ekonomiskās klasifikācijas kodā 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto
ekspertu izdevumi), lai veiktu meliorācijas rekonstrukcijas projekta ekspertīzi.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.

§38
Par izmaiņām projekta “Saulkrastu novada publisko interneta pieejas punktu attīstībā”
budžeta pozīcijās
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas A.Līces 01.07.2015.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.07.2015. sēdē
(protokols Nr.7/2015§14), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1. samazināt projekta “Saulkrastu novada publisko interneta pieejas punktu attīstībā”
(Struktūrvienība 017247, projekts 141) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 5121 (Datorprogrammas) par 153,00 euro.
1.2. palielināt projekta “Saulkrastu novada publisko interneta pieejas punktu attīstībā”
(Struktūrvienība 017247, projekts 141) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2252 (Informācijas licenču nomas izdevumi) par 153,00 euro,
lai iegādātos antivīrusa licences.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.

§39
Par finansiālu atbalstu Latvijas čempionāta 4.posma
“Saulkrastu kokteilis 2015” norisei
Izskatot Andra Vanaga 29.06.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada
domes Finanšu komitejas 15.07.2015. sēdē (protokols Nr.7/2015§11), pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte,
A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs,), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-2 (L.Vaidere, J.Grabčiks),
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs””
budžeta papildus 2350,00 euro, kas kopā veido 5200,00 euro, Andrim Vanagam
(NMR kods 25036111572), lai nodrošinātu Latvijas čempionāta 4.posma “Saulkrastu
kokteilis 2015” norisi.

§40
Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas budžeta pozīcijās
Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka A.I.Zaharāna 13.07.2015.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.07.2015. sēdē
(protokols Nr.7/2015§24), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu pašvaldības policijas (Struktūrvienība 05) budžeta izdevumu
plānu:
1.1.1. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par
1 000,00 EUR.
1.2. palielināt Saulkrastu pašvaldības policijas (Struktūrvienība 05) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 1 000,00
EUR, lai iegādātos jaunu stacionāro datoru.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.

§41
Par grozījumiem VJMMS budžeta pozīcijās
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores p.i. L.Ķesteres
27.06.2015. iesniegumus, kas izskatīti Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
15.07.2015. sēdē (protokols Nr.7/2015§20 un protokols Nr.7/2015§21), pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1. samazināt VJMMS (Struktūrvienība 101) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 120,00 EUR;
1.1.2. EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi - Pārējie komandējumu un darba
braucienu izdevumi) par 400,00 EUR;
1.1.3. EKK 2235 (Darbinieku dalība kursos, konferencēs, kongresos,
mācību semināros) par 270,00 EUR;
1.1.4. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai) par 350,00 EUR.
1.2. palielināt VJMMS budžeta (Struktūrvienība 101) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 97,00 EUR, lai atmaksātu
koklētāju ansambļa tautas tērpu šūšanu;
1.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 23,00 EUR,
1.2.3. EKK 2121 (Ārvalstu komandējumi - Dienas naudas) par 400,00
EUR;
1.2.4. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par
270,00 EUR;
1.2.5. EKK 23121 (Inventārs) par 350,00 EUR.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.

§42
Par Saulkrastu sociālā dienesta ieņēmumu palielināšanu
Izskatot Saulkrastu Sociālā dienesta vadītājās A.Bogdanovas 02.07.2015. iesniegumu,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.07.2015. sēdē (protokols
Nr.7/2015§22), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžeta ieņēmumus:
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācija vardarbībā cietušajiem” (Ekonomiskās
klasifikācijas kods (EKK) 18.6261, Struktūrvienība 089)” par 500,00 EUR.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
2.1. palielināt izdevumu pozīciju “Vardarbībā cietušām personām” (Struktūrvienība
089) izdevumu plānu:
2.1.1. EKK 231101 (Kancelejas preces) par 50,00 EUR;
2.1.2. EKK 6419 (Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem) par
450,00 EUR, lai atmaksātu sociālo rehabilitāciju pakalpojumu, ko
sniedz no vardarbības cietušām personām;
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1.punktā un 2.punktā minētos grozījumus.

§43
Par līdzekļu paredzēšanu 2016. un 2017.gada budžetos
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas
vadītāja G.Vīganta 13.07.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 15.07.2015. sēdē (protokols Nr.7/2015§23), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu 2016.gada Tautsaimniecības budžetā (Struktūrvienība 0171)
18387,00 euro ekonomiskās klasifikācijas kodā 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana),
lai nodrošinātu telpu tīrīšanu.
2. Piešķirt finansējumu 2017.gada Tautsaimniecības budžetā (Struktūrvienība 0171)
12258,00 euro ekonomiskās klasifikācijas kodā 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana),
lai nodrošinātu telpu tīrīšanu.

§45
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 28.01.2015.saistošajos noteikumos Nr.SN 1/2015

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”” izdošanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja G.Vīganta
08.07.2015.iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.07.2015.
sēdē (protokols Nr.7/2015§25) iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 45. un 46.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 28.01.2015.
saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2015 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada
pašvaldības 2015.gada budžetu” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai.

2015.gada 29.jūlija

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Nr. SN19/2015
(prot.Nr.11/2015§45)

Grozījumi 28.01.2015.saistošajos noteikumos Nr.SN 1/2015
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 28.01.2015.saistošajos noteikumos Nr.SN 1/2015
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu” šādus
grozījumus:
1.1. Palielināt budžeta ieņēmumus par 27 026,00 euro (pielikums Nr.1);
1.2. Palielināt budžeta izdevumus par 27 026,00 euro (pielikums Nr.2)
1.3. Veikt grozījumus 2015.gada speciālā budžeta izdevumos (pielikums Nr.40);
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi
pieejami Saulkrastu novada domes ēkā.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

Pielikums
Nr.2
Saulkrastu novada pašvaldības
2015. gada budžeta grozījumi jūlija mēnesī
IZDEVUMI EUR

Klasifikācij
as kods

01.10

Izdevumi pēc valdības
funkcijām

Valūta
Izpildvaras un
likumdošanas varas
institūcijas
tai skaitā:
Dome

Budžeta
plāns
2015.g.
EUR
541 694

Pusga
da
izpild
e
0

GROZĪJ
UMI
Jūlijs
EUR
0

Budžeta Pielikums/
plāns ar EKK
grozījum
iem
EUR
541 694

191 462

191 462

Administratīvā
komisija
Iepirkumu komisija

10 970

10 970

11 556

11 556

Dzimtsarakstu nodaļa

36 393

36 393

Finanšu un
grāmatvedības nodaļa
Juridiskā nodaļa

153 002

153 002

95 435

95 435

Lietvedības un
personālā nodaļa

42 876

42 876

Pašvaldību iekšējā
parāda procentu
nomaksa
Maksājumi pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas
fondā
Norēķini ar pašvaldību
budžetiem
tai skaitā:
Norēķini par citu
pašvaldību izglītības
iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem
Kopā:

126 155

126 155

464 512

464 512

98 512

98 512

98 512

0
98 512

03.11.000

Pašvaldības policija

305 952

305 952

03.31.20

Bāriņtiesa

40 412

40 412

1.72

1.83

1.83

1 230 873

0

0

1 230
873
Nr.3

0
04.73.00

Tūrisma daļa

68 626

68 626

04.92

Pārējie izdevumi, kas
nav klasificēti citās
pamatfunkcijās - PVN

33 598

33 598

04.92

Pārējo pakalpojumu
ekonomiskā darbība

133 591

133 591

Nr.6

06.6

Tautsaimniecība

1 413 868

tai skaitā:
Tautsaimniecība

133 724

0

11 727

1 425
595

800

134 524

Attīstības un plānošanas
nodaļa
Labiekārtošanas nodaļa

47 339

47 339

305 489

305 489

Būvvalde

53 515

53 515

Darba drošība

6 160

6 160

Nekustamo īpašumu
nodaļa
Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem
Veicamie darbi:
Ielu apgaismošana
(Elektroenerģija)
Ielu apgaismes
remontdarbi,iekārtu
iegāde, rekonstrukcija
Luksoforu uzraudzība
Izgāztuves monitorings
Ēku apsaimniekošana

116 687

116 687

67 246

-26 574

40 672

683 708
89 765

37 501

721 209
89 765

109 600

109 600

1 500
0
96 000

1 500
0
96 000

A.Kalniņa ielas ietves un
apgaismojuma izbūve

0

0

Skolas ēkas fasādes
remonts
Novadgrāvju uzturēšana

0

0

48 590

755

49 345

Meliorācijas sistēmu
būvniecība
Ceļu un ielu uzturēšana,
apsaimniekošana un
remonts
Bērnu un jauniešu
daudzfunkcionālā sporta
laukuma pie Saulkrastu
vidusskolas atjaunošana
Nekustamā īpašuma
iegāde
Automašīnu iegāde

63 500

2 000

65 500

122 014

10 120

132 134

Projekts ”Zivju resursu
pavairošana un
atražošana Saulkrastu
novada ūdenstilpnēs
2015.gadā"

0

Nr.27

Nr.10

2275

Nr.30
Nr.30
Nr.30

75 000

75 000

0

0

0

0
8 027

8 027
2249

Projekts ”Dabisko
dzīvotņu kvalitātes
uzlabošana Inčupes upē
Saulkrastu novada
teritorijā 2015.gadā"
Projekts ”Dabisko
dzīvotņu kvalitātes
uzlabošana Ķīšupes upē
Saulkrastu novada
teritorijā 2015.gadā"
Projekts "Peldvieta
"CENTRS""
Projekts "Beach
Hopping""
Dotācija SIA "Saulkrastu
komunālserviss"

0

9 000

9 000
2249

0

7 599

7 599
2249

0

0

0

0

23 846

23 846

Projekts "Zvejniekciema
stadiona rekonstrukcija"

0

0

Projekts "CHARTS"
Projekts “Saulkrastu
novada publisko
interneta pieejas punktu
attīstība”
Projekts "LIFE
EcosystemServices"
Teritorijas plānojums

0
18 351

0
18 351

Zvejniekciema stadiona
tehniski materiālā
nodrošinājuma
pilnveidošana

Nr.32
23 100

23 100

5 292

5 292

7 150

7 150

0
07.000

Veselība

07.600

tai skaitā:
Saulkrastu slimnīca

08.20.000

08.21.000
08.23.000

09.000.

Brīvais laiks, sports,
kultūra
tai skaitā:
Bibliotēka

0

0

0
0
0

768 954

0

500

77 786

1 964 058

769 454
0
77 786

Dotācija pašvaldības
681 441
aģentūrai “Saulkrastu
kultūras un sporta centrs”
Pierīgas izglītības,
9 727
kultūras un sporta
pārvalde
Izglītība

0

500

Nr.15

681 941
7231
9 727

519
319

14 299

0
1 978
357

09.100

tai skaitā:
PII "Rūķītis"
Telpu remonts PII
"Rūķītis"

547 083

2 595

0
549 678

0

0

09.210

Saulkrastu vidusskola

264 225

3 289

0
267 514

09.210

Zvejniekciema
262 939
vidusskola
Skolēnu transports uz
29 000
skolu
Projekts „Atbalsta
2 023
pasākumu īstenošana
jauniešu sociālās
atstumtības riska
mazināšanai un jauniešu
ar funkcionālajiem
traucējumiem integrācijai
izglītībā Carnikavas un
Saulkrastu novados”
(Jauniešu integrācija)”

2 132

265 071

Projekts ”Pētīsim un
izzināsim Latvijas vēsturi

400

400

0

0
472 852

09.210

09.210

09.210

09.100

09.510

Mērķdotācijas
pedagogiem
Saulkrastu vidusskola

472 852

Zvejniekciema
vidusskola

212 313

260 263

Brīvpusdienas

276
38 489

Saulkrastu vidusskola

23 803

Zvejniekciema
vidusskola

14 686

Mērķdotācijas
5-6 gad.
apm.pedagogiem
Saulkrastu vidusskola
Zvejniekciema
vidusskola
PII "Rūķītis"

Vidzemes jūrmalas
Mūzikas un mākslas
skola

Nr.19
Nr.20

29 000
2 023

367
772
196
212
171
560
26
048
15
533
10
515

Nr.32

260 263
212 313

0

276
38 489
23 803
14 686

0

0
54 367

54 367

39
324

4 766
4 503

3 935
3 679

4 766
4 503

44 771

31
710

44 771

327
142 139

Nr.17

4 383

327
146 522
Nr.22

Valsts mērķdotācija VJMMS

115 627

61
809

115 627

3
09.510

09.510

09.100

09.210

Projekts ”Materiāli
tehniskais nodrošinājums
VJMMS izglītības
programmas "Vizuāli
plastiskā māksla" mācību
priekšmetu apguvei"

1 500

3
1 500
Nr.32

Ārpusskolu nodarbības

21 357

Saulkrastu vidusskola
Zvejniekciema
vidusskola

11 553
9 804

15
950
8 941
7 009

0

0
21 357
11 553
9 804

Mācību līdzekļu iegāde
5-6 gadīgiem bērniem

2 316

72

Saulkrastu vidusskola
Zvejniekciema
vidusskola
PII "Rūķītis"

152
266

0
72

152
266

1 898

0

Mācību līdzekļu iegāde

11 638

8 344

1 898
0
0
11 638

Saulkrastu vidusskola
Zvejniekciema
vidusskola

6 071
4 972

4 712
3 632

6 071
4 972

0

500

595
795 022

0

0
261 324

10.000

Sociālā aizsardzība:

10.200

tai skaitā:
Sociālā māja

595
794 522
261 324

0

0

0
2 316

0

Saulkrastu novada
maksājumi
Pensijas

116 246

116 246

84 455

84 455

Citu pašvaldību
finansējums
Dotācija sociālajai
aprūpes mājai
NVA ESF projekts
"Atbalsts bezdarba
gadījumā"
Pabalsti un palīdzība
trūcīgajiem iedzīvotājiem

60 623

60 623

11 540

11 540

5 356

5 356

274 656

274 656

10.90

Sociālais dienests

148 106

148 106

Nr.23

10.90

BJDC "Saulespuķe"

10 399

10 399

Nr.24

10.500

10.90

10.90
10.90
10.90
09.210
10.90
10.90
10.90

Bērnu tiesību
aizsardzības komisija
Asistenta pakalpojumi
Vardarbībā cietušām
personām
Asistenti Saulkrastu
vidusskolā
Dzīvokļu kompensācijas
Apbedīšanas izdevumi
Kompensācija bērnu
vecākiem

2 632

2 632

41 901

41 901
500

500

7 493

7 493

12 000
408
18 707

12 000
408
18 707
0

Aizņēmumu atmaksa
Pavisam izdevumi

Domes priekšsēdētājs:

684 719

684 719

7 439 173

0
7 466
199

519
319

27 026

E.Grāvītis
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§46
Par līdzekļu piešķiršanu ielu un ceļu remontdarbiem
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja G.Vīganta 21.07.2015.
iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā “Ceļu un ielu
uzturēšana, apsaimniekošana un remonts" (Struktūrvienība 01723) budžetā 10120,00
EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2249(Pārējie pakalpojumi), lai veiktu
grantēto ielu un ceļu remontdarbus par kopējo summu 71 959,- EUR.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada speciālā
budžeta izdevumos:
2.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu pozīcijas
“Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds” (Struktūrvienība 01723) budžeta izdevumu
plānu:
2.1.1. Ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 224601 (Sniega tīrīšana pilsētā un
lauku teritorijā) par 4 000,00 euro.
2.2.palielināt Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu pozīcijas
“Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds” (Struktūrvienība 01723) budžeta izdevumu
plānu:
2.2.1. EKK 224609 (Ceļu zīmju uzstādīšana un remonts) par 4 000,00 euro.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot
tajā skaitā 1. un 2. punktā minētos grozījumus.

§47
Par adreses piešķiršanu
Izskatot (dzēsts)
17.06.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta
03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11. un 25.1. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt telpu grupai, kas izveidojusies apvienojot (dzēsts) piederošos dzīvokļu
īpašumus Murjāņu iela 1 – 1, kadastra Nr. 80139000417, un
Murjāņu iela 1 – 8, kadastra Nr. 80139000489, adresi:
Murjāņu iela 1 – 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads.

§48
Par papildus finansējuma piešķiršanu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas
skolas budžetā
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores pienākumu
izpildītājas E.Širškovas 23.07.2015 Nr.1-19/60 iesniegumu un SIA „Saulkrastu
komunālsserviss”16.07.2015. defektu aktu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Žukovs, J.Grabčiks),
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas
un mākslas skolas budžetā (Str.101) 2900.00 euro apmērā ekonomiskās
klasifikācijas kodā 2249 (Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi)
ūdensvada avārijas situācijas novēršanai - ūdensvada pievada nomaiņai (pielikumā
defektu akts un tāme).

Domes priekšsēdētājs
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