Saulkrastu novada dome
______________________________________________________________________________________________

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160
tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv

DOMES SĒDES
PROTOKOLS NR.12/2015
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Saulkrastu novadā
Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00

2015.gada 26.augustā

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode
(no 1-33.jautājumam), Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars Zonbergs, Santa
Ancāne, Antra Deniškāne
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis,
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Jolanta Rudzīte, finansists Gatis Vīgants, Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila, Lietvedības un
personāla nodaļas vadītāja- personāla speciāliste Sanita Saksone, Juridiskās nodaļas vecākā
eksperte Vita Spitane, juriste Sabīna Podskočija, IS administrators Krists Lielmanis, Attīstības
un plānošanas nodaļas vadītājs Ernests Lībietis, būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece
Iestāžu vadītāji: Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle, SIA „Saulkrastu
komunālserviss” direktors Guntars Ozoliņš, SIA „Saulkrastu komunālserviss” juriste Izita
Kļaviņa, PII “Rūķītis” vadītāja Sanita Tīberga
Nepiedalās deputāti:
Andris Silavnieks (iemesls nav zināms)
Jurģis Grabčiks (iemesls nav zināms)
Igors Žukovs (iemesls nav zināms)
Mārtiņš Kišuro (aizņemts pamatdarbā).
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi un aicina deputātus papildināt izsludināto
darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
33. Par 2015.gada 29.jūlija domes sēdes lēmuma Nr.11§30 grozīšanu
34. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas budžetā
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, NOLEMJ
apstiprināt šādu darba kārtību:
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko
personu datu aizsardzības likumu

1. Pašvaldības izpilddirektora A.Arņa ziņojums par iepriekšējā mēneša domes sēdes
lēmumu izpildi
2. Par /v.uzv.dzēsts/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Nekustamo īpašumu jautājumi
3. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 25.03.2015. lēmumā Nr.4§22 „Par nekustamo
īpašumu lietošanas mērķu maiņu”
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
6. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /v.uzv.dzēsts/
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /v.uzv.dzēsts/
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
9. Par detālplānojuma projekta zemes gabalam “224F” apstiprināšanu
10. Par administratīvā akta izdošanas termiņu
11. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12
„Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” precizēšanu
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
12. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /v.uzv.dzēsts/
13. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /v.uzv.dzēsts/
14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /v.uzv.dzēsts/
15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /v.uzv.dzēsts/
16. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /v.uzv.dzēsts/
17. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /v.uzv.dzēsts/
Finanšu komitejas lēmumi
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /v.uzv.dzēsts/
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /v.uzv.dzēsts/
20. Par 27.05.2015. domes sēdes lēmuma Nr.7§27 grozīšanu
21. Par līguma par saistību pārjaunojumu projekta apstiprināšanu
22. Par līguma par saistību pārjaunojumu projekta apstiprināšanu
23. Par amatu klasificēšanas rezultātu kopsavilkuma apstiprināšanu
24. Par vienošanās par sadarbību noslēgšanu ar Labklājības ministriju, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru un Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisiju
25. Par apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Saulkrastu
komunālserviss”
26. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Saulkrastu
komunālserviss”
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27. Par parāda sadalīšanu termiņos
28. Par naudas līdzekļu paredzēšanu iepirkuma veikšanai
29. Par deleģēšanas līguma “Par Saulkrastu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu” noslēgšanu ar SIA “Mērniecības
datu centrs”
30. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā
Citi jautājumi
31. Par pilnvarojuma piešķiršanu
32. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
33. Par 2015.gada 29.jūlija domes sēdes lēmuma Nr.11§30 grozīšanu
34. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas budžetā
§1
Pašvaldības izpilddirektora A.Arņa ziņojums
par iepriekšējā mēneša domes sēdes lēmumu izpildi
Ziņo A.Arnis par 29.07.2015. domes sēdes lēmumu izpildi.
Nekustamo īpašumu jautājumi ir izpildīti.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmums par deleģēšanas līguma “Par Saulkrastu
novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu”
noslēgšanu ar SIA “Mērniecības datu centrs, ir precizējumi, jautājums virzīts uz šo domes sēdi.
Lēmums par teritorijas “Stacijas mežs” pieteikšanu Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā
investoru piesaistes procedūras uzsākšanai un teritorijas iekļaušanu investīciju kartē - ir plānots
iesniegt pieteikumu aģentūrai nākošās nedēļas laikā. Lēmums par saistošo noteikumu “Saistošie
noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Saulkrastu novadā”
izdošanu - ir saņemts atzinums no VARAM, noteikumi tiks publicēti laikrakstā septembrī.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmums par publisku atvainošanos par
atcelto dziesmu un deju svētku gājienu ir procesā.
Finanšu komitejas lēmums par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm” izdošanu
– ir pozitīvs atzinums no VARAM, noteikumi tiks publicēti laikrakstā septembrī. Jautājums par
nolikuma “Saulkrastu novada pašvaldības Ilgtermiņa ieguldījumu vērtēšanas komisijas
nolikums” apstiprināšanu, ir VARAM precizējums, tiks virzīts uz septembra komiteju.
Lēmums par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā tiks precizēts šodien domes sēdē.
§2
Par /v.uzv.dzēsts/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē 2015.gada 9.jūlijā saņemts /vārds uzvārds/, dzīvojošas
/dzīvesvietas adrese/, 2015.gada 9.jūlija iesniegums (Saulkrastu novada domes reģistrācijas
Nr.8.10/0720150207/IN2122) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu /vārds uzvārds/
adresē /īpašuma adrese/, kā iemeslu minot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) /vārds uzvārds/ 1993.gada 29.jūnijā deklarēja savu dzīvesvietu /īpašuma adrese/.
2) 1999.gada 21.janvārī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma tiesības
uz nekustamo īpašumu /vārds uzvārds/, kadastra numurs: /kadastra nr./, Saulkrastu pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr. /nodalījuma nr./, uz /vārds uzvārds/, dzim. /dzimšanas dati/,
vārda. Pamats: 1999. gada 13.janvāra līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes banku /līguma
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nr./ un 1998.gada 14.jūlija akts par dzīvojamās ēkas pieņemšanu ekspluatācijā /žurnāla nr./,
lēmuma datums: 21.01.1999.);
3) /vārds uzvārds/ mainīts personas kods. Pamats: 1999.gada 7.septembra Pilsonības un
imigrācijas lietu pārvaldes Rīgas rajona nodaļas izziņa Nr./izziņas nr./. Par ko izdarīts ieraksts
Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. /nodalījuma nr./ (Žurnāls Nr. /žurnāla
nr./), lēmuma datums: 14.10.1999.)
4) 16.08.2012. noslēgts Pirkuma līgums starp /vārds uzvārds/ un /vārds uzvārds/, kura 3.daļas
3.1.punkta 9.apkašpunktā noteikts, ka uz īpašuma nodošanas brīdi lietošanā pircējam īpašumā
savu dzīvesvietu nebūs deklarējusi neviena persona un īpašuma adrese nebūs reģistrēta kā
juridiskā adrese nevienai juridiskai personai.
5) 2012.gada 27.augustā Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma tiesības
uz nekustamo īpašumu /īpašuma adrese/, kadastra numurs: /kadastra nr./, Saulkrastu pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr. /nodalījuma nr./, uz /vārds uzvārds/, dzim. /dzimšanas dati/,
vārda. Pamats: 2012.gada 16.augusta pirkuma līgums /žurnāla nr./, lēmuma datums:
27.08.2012.);
6) /vārds uzvārds/ iesniegumā ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu /vārds uzvārds/ minētie
iemesli ir 2012.gada 27.augustā nostiprinātās īpašuma tiesības /vārds uzvārds/ uz nekustamo
īpašumu /īpašuma adrese/ (Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. nodalījuma
nr./), 16.08.2012. Pirkuma līguma 3.daļas 3.1.punkta 9.apkašpunktā bijušā īpašnieka /vārds
uzvārds/ apliecinājums, ka minētajā adresē nebūs deklarēta neviena persona, un ka /vārds
uzvārds/ no 27.08.2012. nedzīvo šajā īpašumā, jo dzīvo Ukrainā;
7) 2015.gada 16.jūlijā /vārds uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts uzaicinājums
Nr.8.10/0720150403/IZ1044 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņa tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā, vai līdz 2015.gada 25.augustam deklarēt savu dzīvesvietu faktiskajā
dzīvesvietas adresē. /vārds uzvārds/ līdz lēmuma pieņemšanai Domē nav ieradies, kā arī nav
deklarējis dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē.
Ņemot vērā novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatētos faktus un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds uzvārds/, dzim. /dzimšanas dati/, deklarēto dzīvesvietu adresē:
/īpašuma adrese/, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
2. Lēmumu nosūtīt /vārds uzvārds/ un /vārds uzvārds/uz deklarēto dzīvesvietu.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§3
Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 25.03.2015. lēmumā Nr.4§22
„Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu”
ZIŅO E.Grāvītis. Iesniegums nav izskatīts komiteju sēdēs. E.Grāvītis lūdz precizēt lēmuma
grozīšanas pamatojumu.
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N.Līcis paskaidro, ka pašvaldība nosaka lietošanas mērķi atbilstoši teritorijas plānojumā plānotai
izmantošanai, bet nav aizliegt noteikt arī atbilstoši esošai izmantošanai. Atbilstoši teritorijas
plānojumam lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve, var noteikt, ka daļējās
teritorijās ir cits lietošanas mērķis.
Izskatot Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas, adrese Puškina iela 14, Rīga,
22.05.2015. iesniegumu Nr.9-01/447848-9/1, konstatēts, ka 2015.gada 24.aprīlī veikta datu
labošana Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā, reģistrējot nekustamā
īpašuma Vidus iela 9, Saulkrasti, kadastra Nr. 80130030586, platības sadalījumu pa zemes
lietošanas veidiem: mežs - 0,0911 ha, zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,1214 ha, pamatojoties
uz Rīgas reģionālās virsmežniecības Ādažu nodaļas paziņojumu par zemes lietošanas veida
izmaiņām. Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada domes 25.03.2015. lēmumā Nr.4§22 „Par
nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu”, izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Mainīt nekustamā īpašuma Vidus iela 9, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra
apzīmējums 8013 003 0586, platība 2125 kv.m, lietošanas mērķi
no “ individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,
uz dalīto lietošanas mērķi, nosakot
1214 kv.m platībai - “ individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,
911 kv.m platībai -„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
kods 0201”, atbilstoši Rīgas reģionālās virsmežniecības Ādažu nodaļas paziņojumam
par zemes lietošanas veida izmaiņām.”
§4
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīvesvietas adrese /dzīvesvietas adrese/, /vārds
uzvārds/, deklarētā dzīvesvietas adrese /dzīvesvietas adrese /un /vārds uzvārds/, deklarētā
dzīvesvietas adrese /dzīvesvietas adrese/, 30.07.2015. 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 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma „Austrumi 1” (kadastra apzīmējums
80330010875), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības
projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters „2’’ – Komētas iela 2A,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads un noteikt lietošanas mērķi –
,,neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600” – platība 0,37 ha.
3. Noteikt lietošanas mērķi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters „1’’ – „ zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201”, platība 2,22 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.
§5
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO E.Gravītis
Izskatot /vārds uzvārds/, dzīvojoša /dzīvesvietas adrese/, 24.07.2015. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.08.2015.
sēdē, protokols Nr. 8, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, kods - 0101”, īpašumiem:
„Vecplatkāji 2”, kadastra Nr.80330011390;
„Vecplatkāji 3”, kadastra Nr.80330011391;
„Vecplatkāji 4”, kadastra Nr.80330011392;
„Vecplatkāji 6”, kadastra Nr.80330011394;
„Vecplatkāji 7”, kadastra Nr.80330011395;
„Vecplatkāji 8”, kadastra Nr.80330011398;
„Vecplatkāji 9”, kadastra Nr.80330011397;
„Vecplatkāji 10”, kadastra Nr.80330011396.
§6
Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu,
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
ZIŅO E.Gravītis
Izskatot Saulkrastu novada domes 12.08.2015. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.8,
jautājumu par zemes īpašuma “Vecsīļi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
sadalīšanu atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta
03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un 8.punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Vecsīļi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330011026, ar kopējo platību 1,1717 ha, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 80330011027, platība 0,47 ha, izveidojot jaunu
nekustamo īpašumu.
2. Piešķirt atdalītam nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 80330011027, platība
0,47 ha, adresi “Jaunbuši”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
3. Noteikt nekustamam īpašumam “Jaunbuši”, kadastra apzīmējums 80330011027, platība
0,47 ha, zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods –
0601.
§7
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /dzīvesvietas adrese/, 20.07.2015.
iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7
“Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju
kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds uzvārds/,
/personas kods/, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /īpašuma adrese/, laika periodā no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.
§8
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /dzīvesvietas adrese/, 20.07.2015.
iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7
“Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju
kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
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1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds uzvārds/,
/personas kods/, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /īpašuma adrese/, laika periodā no 16.07.2015. līdz 31.12.2015.
§9
Par detālplānojuma projekta
zemes gabalam “224F” apstiprināšanu
ZIŅO N.Līcis. Atbilstoši MK noteikumiem, ja tiek plānota jauna būvniecība pilsētas teritorijā
krasta kāpu aizsargjoslā, ir jāizstrādā detālplānojums, pēc tā apstiprināšanas jāsaņem Ministra
Kabineta atļauja.
Saulkrastu novada dome 2013.gada 25.septembrī pieņēma lēmumu (protokols
Nr.12§28) ”Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam “224F””. Saulkrastu novada
domē iesniegts izstrādātais detālplānojuma projekts. Izskatījusi iesniegto detālplānojuma
projektu un saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.08.2015. atzinumu
(protokols Nr.8), pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un 31.pantu,
LR Ministru kabineta 2014.gada 16.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt detālplānojuma projektu zemes gabalam “224F”, Saulkrastos, Saulkrastu
novadā, zemes kadastra Nr. 80130030038.
2. Noslēgt līgumu par detālplānojuma īstenošanu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju
SIA „JGD Investments”, reģistrācijas Nr. 40103368269 atbilstoši līguma projektam
(protokola pielikumā), sešu nedēļu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.
3. Lēmumu detālplānojuma ierosinātājam publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”, un pašvaldības mājaslapā, norādot
vietu, kur var iepazīties ar detālplānojumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV–1007
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§10
Par administratīvā akta izdošanas termiņu
ZIŅO N.Līcis.
Saulkrastu novada dome ir saņēmusi /vārds uzvārds/ 2015.gada 31.jūlija iesniegumu
(iesniegums reģistrēts Saulkrastu novada domē 03.08.2015.), kurā norādīts, ka viņa, kā
dzīvojamās mājas /īpašuma adrese/ līdzīpašniece, kurai pieder dzīvoklis sešu dzīvokļu
dzīvojamā mājā, nepiekrīt nelikumīgi veikto būvdarbu – saimniecības ēkas, šķūņu, divu
kanalizācijas aku legalizācijai. Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 2015.gada
12.augusta Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.8). Minētajā
nekustamajā īpašumā patvaļīgo būvniecību ir veikuši vairāki īpašnieki. Bez projekta uzbūvētas
palīgēkas, izbūvētas notekūdeņu savākšanas akas, pārbūvēti dzīvokļi. Pirms administratīvā akta
izdošanas Saulkrastu būvvaldei ir jāveic esošo būvju, tajā skaitā dzīvokļu pārbūves fiksācija,
jāsastāda atzinumi, jāizvērtē faktiskā situācija. Līdz ar to nepieciešams pagarināt administratīvā
akta izdošanas termiņu līdz četriem mēnešiem.
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Pamatojoties uz Civillikuma 1068.pantu, Administratīvā procesa likuma 56.panta pirmo
daļu un 64.panta otro daļu, Dzīvokļa īpašuma likuma 11.panta trešo daļu, Būvniecības likuma
18.panta otro daļu un 18.panta piektās daļa 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Noteikt administratīvā akta izdošanas termiņu - četrus mēnešus no iesnieguma
saņemšanas dienas.
2. Lēmumu nosūtīt dzīvojamās mājas /īpašuma adrese/ dzīvokļu īpašniekiem /vārds
uzvārds/, /vārds uzvārds/, /vārds uzvārds/, /vārds uzvārds/ un dzīvojamās mājas
pārvaldniekam SIA “Saulkrastu komunālserviss”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV–
1007 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§11
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12
„Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā””
precizēšanu
ZIŅO N.Līcis. Ir sagatavoti grozījumi atbilstoši 03.07.2015. VARAM atzinumam.
V.Spitane informē par precizējumiem.
A.Dulpiņš uzdod jautājumu par atkritumu maisu izmantošanu.
E.Grāvītis paskaidro, ka par atkritumu konteineru tiek uzskatīts arī atkritumu maiss. Vietās kur
atkritumu mašīna nevar piebraukt, SIA “ZAAO” piedāvā izmantot īpaši marķētus atkritumu
maisus. Noteikumos ir noteiktas minimālās prasības atkritumu izvešanas biežumam.
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes
iesniegumu par 2015.gada 26.jūnija saistošo noteikumu “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” (turpmāk –
noteikumi) precizēšanu, pamatojoties uz 20015.gada 12.augusta Tautsaimniecības, attīstības un
vides komitejas atzinumu (protokols 8 §11) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2015.gada 3.jūlija atzinumu Nr.2.18-le/5383 (turpmāk - atzinums), secināts:
1) atzinuma 1.punktā izteiktais iebildums nav ņemts vērā un noteikumu 4.punkts atstājams
negrozīts, ievērojot, ka 2011.gada 26.oktobra saistošie noteikumi Nr.12 “Par atkritumu
apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” 13.punkts nosaka, ka “Ikvienam atkritumu valdītājam
(nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskam valdītājam vai apsaimniekotājam), kurš atrodas
pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir pienākums slēgt līgumu ar pašvaldības izvēlētu
atkritumu apsaimniekotāju par regulāru atkritumu izvešanu no īpašumā vai valdījumā esošā
nekustamā īpašuma” un ievērojot, ka noteikumu 4.punkts nav pretrunā ar Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 16.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka:
“Sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs: 1) piedalās pašvaldības organizētajā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu
apsaimniekošanu (arī pašvaldības izdotos saistošos noteikumus) un noslēdzot līgumu par
sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir
noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību.”
Noteikumu 4.punkts paredz līguma termiņu un iespēju pagarināt līguma termiņu, ja izpildīti
līguma nosacījumi – iegādāti 6 maisi nākamā gada periodam. Pašvaldības mērķis ir
nodrošināt, lai ikvienam atkritumu radītājam būtu spēkā esošs līgums. Situācijā ar maisu
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līgumiem dārza māju / vasarnīcu gadījumā nav iespējams kontrolēt, cik atkritumu maisi tiek
izvesti, tādēļ kontrole notiek pēc atkritumu maisu iegādes. 6 maisi gadā nodrošina novadā
spēkā esošo saistošo noteikumu prasībām atbilstošu atkritumu izvešanas biežumu - 1 reizi
mēnesī laika periodā no 1.maija līdz 31.oktobrim. Izvērtējot citus iespējamos kontroles
mehānismus, līguma termiņa ierobežošana ar nosacījumiem uzskatāma par konstruktīvāko
risinājumu.
2) atzinuma 2.punktā izteiktais iebildums ir ņemts vērā, precizējot noteikumu 5.punktu.
3) atzinuma 3.punktā izteiktais iebildums ir ņemts vērā, precizējot noteikumu 8.punktu.
4) atzinuma 4.punktā izteiktais iebildums nav ņemts vērā un noteikumu 13.punkts atstājams
negrozīts, ņemot vērā, ka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmā daļa nosaka
“Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas
noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem
noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu
lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu
reģenerāciju), un to veido: 1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un šā
likuma 18.panta pirmajā daļā minētais atkritumu apsaimniekotājs; 2) sabiedrisko
pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu
poligonos un izgāztuvēs; 3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos
aktos noteiktajā apmērā.”
Līdz ar to 2011.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr. 12 „Par atkritumu apsaimniekošanu
Saulkrastu novadā” 58.1.apakšpunkta redakcija atbilst Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39.panta pirmās daļas 1.punkta prasībai, savukārt noteikumu 13.punkts, izsakot 58.2.
apakšpunktu jaunā redakcijā, atbilst Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļas
2.punkta prasībai. Tādējādi tiek precizēts koeficients, ievērojot Latvijas Republikas Valsts
kontroles revīzijas ziņojumu Nr. 2.4.1-14-11/2014, ar mērķi novērst nepamatotus maksājumus
atkritumu radītājiem, kas rodas piemērojot koeficientu 0,2.
Noteikumu 13.punktā arī 58.3.apakšpunkts ir izteikts jaunā redakcijā un atbilst Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļas 3.punkta prasībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta
ceturto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2015.gada 26.jūnija saistošos noteikumus Nr.SN
13/2015 “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par
atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” (pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā
noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu un saistošos noteikumus 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt informācijai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

2015.gada 26.jūnija

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Nr.SN 13/2015
(prot.Nr.8/2015§8)
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Izdoti Saulkrastu novada domes
26.06.2015. sēdē
(prot. Nr.8/2015 §8)
Precizēti Saulkrastu novada domes
2015.gada 26.augusta sēdē
(prot.Nr.12 /2015§11)
Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 ”Par atkritumu
apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
Izdarīt Saulkrastu novada domes 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12
„Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” (turpmāk tekstā - Noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Papildināt Noteikumu 7.punktu ar 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.4. izmantojot atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos priekšapmaksas atkritumu
savākšanas maisus ar tilpumu 100 litri (turpmāk tekstā – maisi), gadījumos, ja atkritumu
apsaimniekotājs izvērtēja piekļūšanas iespējas īpašumam un secināja, ka piekļuve īpašumam
ar atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekli nav iespējama.”.
2. Svītrot noteikumu 11.punktu.
3. Svītrot noteikumu 20.punktu.
4. Papildināt Noteikumus ar 21.3.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.3.¹ slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par 7.4.punktā norādīto atkritumu
savākšanas veidu, atkritumu radītājs iegādājas maisus vienam gadam, bet ne mazāk kā 6
(sešus) maisus. Maisu iegāde ir veicama katru gadu, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas zaudē spēku, ja atkritumu radītājs nepilda šajā
punktā minētos nosacījumus;”.
5. Izteikt Noteikumu 22.punktu šādā redakcijā:
“22. Fiziskām personām, uz savā īpašumā vai lietošanā esošas zemes, ir pieļaujama
mājsaimniecībā radušos bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana speciāli ierīkotās
komposta vietās. Komposta vietas ierīkojamas vismaz 3,0 m attālumā no kaimiņu robežas,
izņemot gadījumus, ja kaimiņi, ar kuru ir kopēja robeža, ir vienojušies par citu attālumu.
Aizliegts ierīkot komposta vietas priekšpagalmā.”.
6. Aizstāt Noteikumu 23.punktā vārdus “dārzkopības kooperatīvās sabiedrības” ar vārdiem
“dārza māju /vasarnīcu īpašnieki” un skaitli “20” aizstāt ar skaitli “21”.
7. Izteikt Noteikumu 23.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“23.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju pienākums ir atbilstoši dzīvokļu
īpašnieku pilnvarojumam noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu
savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem;”.
8. Izteikt Noteikumu 23.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“23.3. dārza māju/ vasarnīcu īpašnieki savstarpēji vienojas par to īpašumos radīto atkritumu
savākšanu, ar noteikumu, ka maksājumus atkritumu apsaimniekotājam veic viena persona, ar
kuru atkritumu apsaimniekotājs noslēdz līgumu par atkritumu izvešanu un pārējie īpašnieki
norēķinās ar šo personu. Šie nosacījumi piemērojami tikai ciemos, kuros ir izveidota atkritumu
savākšanas vieta. ”Papildināt Noteikumus ar 30.10.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:
“ 30.10.¹ nodrošināt atkritumu savākšanas maisu izmantošanu individuālās mājās un dārza
mājās /vasarnīcās;”.
9. Izteikt Noteikumu 30.12.punktu šādā redakcijā:
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„30.12. nodrošināt dalītu atkritumu savākšanu;
10. Papildināt noteikumus ar 30.8.¹ šādā redakcijā:
“30.8.¹ slēdzot līgumu par 7.4.punktā norādīto atkritumu savākšanas veidu, norādīt precīzu
maisu savākšanas vietu;”.
11. Aizstāt Noteikumu 30.15.punktā vārdu “rādītājus” ar vārdu “radītājus”.
12. Izteikt Noteikumu 58.2 un 58.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„58.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā „Getliņi”. Attiecinot tarifu uz vienu kubikmetru sadzīves
atkritumu, tiek piemērots koeficients, kas iegūts atkritumu apsaimniekotājam veicot
attiecīgus mērījumus un novērojumus;
58.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā par to atkritumu daļu, kas saskaņā ar atkritumu poligona „Getliņi” apsaimniekotāja
sniegto informāciju, tiek apglabāta poligonā.”.
13. Papildināt Noteikumus ar jaunu nodaļu Pārejas noteikumi šādā redakcijā:
“Pārejas noteikumi
71. Ciemos, kuros nav izveidotas atkritumu savākšanas vietas, līgumi, kas paredzēti 23.3
punktā, ir spēkā ne ilgāk kā līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis

§12
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/
ZIŅO G.Zonbergs
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015. gada 30.jūlija saņemts /vārds uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzēja), /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta: /dzīvesvietas adrese/, iesniegums ar lūgumu
piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds uzvārds/, /personas
kods/, deklarēts: /dzīvesvietas adrese/, 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 12.augusta atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8 §1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 13.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds
uzvārds/, /personas kods/, 171,00 (viens simts septiņdesmit viens euro, 00 centi) euro
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mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds uzvārds/, /personas kods/, apmeklē bērnu attīstības
centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds uzvārds/, /personas kods/, par pašvaldības kompensācijas
izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē
spēku.
§13
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/
ZIŅO G.Zonbergs
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015. gada 30.jūlija saņemts /vārds uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzēja), /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta: /deklarētā dzīvesvietas/, iesniegums ar
lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /vārds uzvārds/,
/personas kods/, deklarēta: /dzīvesvietas adrese/, 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 12.augusta atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8 §2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 13.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds
uzvārds/, /personas kods/, 171,00 (viens simts septiņdesmit viens euro, 00 centi) euro
mēnesī par to, ka viņas meita /vārds uzvārds/, /personas kods/, apmeklē bērnu attīstības
centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds uzvārds/, /personas kods/, par pašvaldības kompensācijas
izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē
spēku.
§14
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/
ZIŅO G.Zonbergs
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015. gada 31.jūlija saņemts /vārds uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzēja), /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta: /dzīvesvietas adrese/, iesniegums ar lūgumu
piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds uzvārds/, /personas
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kods/, deklarēts: /deklarētā adrese/, 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 12.augusta atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8 §3),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1. augustu aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds
uzvārds/, /personas kods/, 107,00 (viens simts septiņi euro, 00 centi) euro mēnesī par to,
ka viņas dēls /vārds uzvārds/, /personas kods/, apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces
skola”, reģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds uzvārds/, /personas kods/, par pašvaldības kompensācijas
izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē
spēku.
§15
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/
ZIŅO G.Zonbergs
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015. gada 5.augustā saņemts /vārds uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzējs), /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta: /dzīvesvietas adrese/, iesniegums ar lūgumu
piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja dēlam /vārds uzvārds/, /personas
kods/, deklarēts: /dzīvesvietas adrese/, 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 12.augusta atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8 §4),
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1. septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds
uzvārds/, /personas kods/, 107,00 (viens simts septiņi euro, 00 centi) euro mēnesī par to,
ka viņa dēls /vārds uzvārds/, /personas kods/, apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces
skola”, reģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds uzvārds/, /personas kods/, par pašvaldības kompensācijas
izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēdzis līgumu, lēmums zaudē
spēku.
§16
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/
ZIŅO G.Zonbergs
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015. gada 6.augustā saņemts /vārds uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzēja), /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta: /dzīvesvietas adrese/ , iesniegums ar lūgumu
piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /vārds uzvārds/, /personas
kods/, deklarēta: /dzīvesvietas adrese/, 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 12.augusta atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8 §5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1. augustu aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds
uzvārds/, /personas kods/, 107,00 (viens simts septiņi euro, 00 centi) euro mēnesī par to,
ka viņas meita /vārds uzvārds/, /personas kods/, apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces
skola”, reģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds uzvārds/,/personas kods/, par pašvaldības kompensācijas
izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē
spēku.
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§17
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/
ZIŅO G.Zonbergs
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015. gada 7.augustā saņemts /vārds uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzēja), /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta: /dzīvesvietas adrese/, iesniegums ar lūgumu
piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /vārds uzvārds/, /personas
kods/, deklarēta: /dzīvesvietas adrese/, 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 12.augusta atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8 §6),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1. septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds
uzvārds/, /personas kods/, 107,00 (viens simts septiņi euro, 00 centi) euro mēnesī par to,
ka viņas meita /vārds uzvārds/, /personas kods/, apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces
skola”, reģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar /vārds uzvārds/, /personas kods/, par pašvaldības kompensācijas
izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē
spēku.
§18
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē saņemts nodokļu inspektores Vitas Plēpes 22.07.2015.
iesniegums, kurā lūgta atļauja dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu /vārds uzvārds/,
/personas kods/, jo
1) Pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas /vārds uzvārds/ miris 2004.gada
14.novembrī.
2) 2015.gada 16.janvārī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā tiek veikta atzīme, ka
nekustamais īpašums /īpašuma adrese/, /kadastra nr./, Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu
nodalījums Nr. /nodalījuma nr./ ir bezmantinieku manta un ir piekritīga valstij. Pamats:
zvērinātas notāres Līgas Eglītes 2015.gada 8.janvāra notariālais akts par mantojuma lietas
izbeigšanu.
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3) Minētais īpašums 2015.gada 23.aprīlī tiek pārdots izsolē, zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis
Dūrītis 2015.gada 22.jūlijā ieskaitīja domes budžetā uz /vārds uzvārds/ mantojuma
izsludināšanas brīdi ešošo nekustamā īpašuma nodokļa parādu 504,01 euro (pieci simti
četri euro, 01 cents).
Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 12.08.2015. Finanšu komitejas sēdē,
protokols Nr.8. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
3.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Atļaut dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu /vārds uzvārds/, /personas kods/, par
nekustamo īpašumu /īpašuma adrese/, /kadastra nr./ par zemi EUR 38,47 un nokavējuma
nauda EUR 6,35, par ēku EUR 7,92 un nokavējuma nauda EUR 1,31, kopā parāds EUR
54,05 (piecdesmit četri euro, 05 centi).
§19
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds uzvārds/
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē saņemts nodokļu inspektores Vitas Plēpes 30.07.2015.
iesniegums, kurā lūgta atļauja dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu /vārds uzvārds/,
/personas kods /, jo
1) Pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas /vārds uzvārds/ mirusi 2013.gada 23.martā.
2) 2014.gada 28.augustā zvērinātai notārei Līgai Eglītei ir nosūtīts iesniegums ar lūgumu
uzsākt /vārds uzvārds/ mantojuma lietu, kreditora prasījums 171,68 euro (viens simts
septiņdesmit viens euro, 68 centi).
3) Minētais īpašums, kā bezmantinieku manta, 2015.gada 23.aprīlī tiek pārdots izsolē un
zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis 2015.gada 16.jūlijā ieskaitīja domes budžetā uz
/vārds uzvārds/ mantojuma izsludināšanas brīdi ešošo nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 171,68 euro (viens simts septiņdesmit viens euro, 68 centi).
Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 12.08.2015. Finanšu komitejas sēdē,
protokols Nr.8. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
3.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Atļaut dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu /vārds uzvārds/, /personas kods/ par
nekustamo īpašumu /īpašuma adrese/, /kadastra nr./ par zemi EUR 43,49 un nokavējuma
nauda EUR 4,36, par ēku EUR 6,29 un nokavējuma nauda EUR 0,64, kopā parāds EUR
54.78 (piecdesmit četri euro, 78 centi).
§20
Par 27.05.2015 domes sēdes lēmuma Nr.7§27 grozīšanu
ZIŅO E.Grāvītis
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Saskaņā ar 27.07.2001 Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu /īpašuma adrese/ un 2013.gada
1.februāra starp Saulkrastu novada domi un /vārds uzvārds/ noslēgto Dzīvokļa īres līgumu
Nr.Li089 un izvērtējot Juridiskās nodaļas juristes S.Podskočijas 10.08.2015 iesniegumu par
Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu dzīvojamo telpu īres maksas
noteikšanas kārtību un vienota īres līguma projekta apstiprināšanu ar /vārds uzvārds/, kas skatīts
Finanšu komitejas 12.08.2015 sēdē (prot. Nr.8§6), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumu 27.05.2015 domes sēdes lēmuma Nr.7§27 “Par Saulkrastu novada
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas
kārtību un vienota īres līguma projekta apstiprināšanu” 6.punktā, izsakot to šādā
redakcijā:
“6. Slēgt jaunus īres līgumus/veikt grozījumus spēkā esošajos īres līgumos (izņemot
Sociālo dzīvokļu īres līgumos un 01.02.2013 dzīvokļa īres līgumā Nr.Li089, /īpašuma
adrese/), izsakot tos jaunā redakcijā, nosakot tajos kārtību, kādā no 2015.gada 1.augusta
Saulkrastu novada dome ir īres maksas un pārējo maksājumu saņēmēja.”.
§21
Par Līgumu par saistību pārjaunojumu projektu apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Saskaņā ar /vārds uzvārds/ 22.07.2015. un 05.08.2015. iesniegumiem par dzīvokļa
īpašuma Nr.1 īri /īpašuma adrese/ un izvērtējot Juridiskās nodaļas juristes S.Podskočijas
10.08.2015. iesniegumu par vienošanās par saistību pārjaunojumu noslēgšanu ar /vārds uzvārds/
un SIA “Saulkrastu komunālserviss”, kas skatīts Finanšu komitejas 12.08.2015 sēdē (prot.
Nr.8§7), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par
dzīvojamo telpu īri” 2.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līguma par saistību pārjaunojumu projektu ar /vārds uzvārds/ un SIA
“Saulkrastu komunālserviss” (protokola pielikumā).
§22
Par Līgumu par saistību pārjaunojumu projektu apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis.
Saskaņā ar /vārds uzvārds/ 28.07.2015 iesniegumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 īri
/īpašuma adrese/ un izvērtējot Juridiskās nodaļas juristes S.Podskočijas 10.08.2015 iesniegumu
par vienošanās par saistību pārjaunojumu noslēgšanu ar /vārds uzvārds/ un SIA “Saulkrastu
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komunālserviss”, kas skatīts Finanšu komitejas 12.08.2015 sēdē (prot. Nr.8§7), pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri”
2.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līguma par saistību pārjaunojumu projektu ar /vārds uzvārds/ un SIA
“Saulkrastu komunālserviss” (protokola pielikumā).

§23
Par amatu klasificēšanas rezultātu kopsavilkuma apstiprināšanu
ZIŅO E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē 2015.gada 4.augustā saņemts Lietvedības un personāla nodaļas
vadītājas Sanitas Saksones iesniegums par amatu klasificēšanas rezultātu kopsavilkuma
apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2015. sēdē
(protokols Nr.8/2015§8).
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 11.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075
“Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 21., 22. un 29.2 punktiem, noteikumu
1.pielikumu „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 3.pielikumu „Amatu
klasificēšanas rezultātu apkopojums” un Finanšu komitejas 12.08.2015. atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības iestādes “Saulkrastu novada dome” amatu klasifikācijas rezultātu
kopsavilkumu (pielikumā).
2. Amatu klasifikācijas rezultātu kopsavilkumu publicēt pašvaldības interneta vietnē
www.saulkrasti.lv.
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Pielikums
26.08.2015.
Saulkrastu novada domes
Lēmumam Nr. 12/2015§23
IESTĀDES “SAULKRASTU NOVADA DOME” AMATU KLASIFICĒŠANAS REZULTĀTU APKOPOJUMS
Struktūrvienības
nosaukums

Centrālā
administrācija

Nr.
p.k.

Amata nosaukums

Saime (apakšsaime)

Līmenis

Vienādo
amatu
skaits

Profesijas
kods

1.

Pašvaldības izpilddirektors

1. Administratīvā
vadība

IV B1

1

1112 38

2.

Pašvaldības izpilddirektora
vietnieks tehniskos un nekustamā
īpašuma jautājumos, Pašvaldības
īpašumu apsaimniekošanas
nodaļas vadītājs

1. Administratīvā
vadība

IV A2

1

1112 39

3.

Sabiedrisko attiecību speciālists

24. Komunikācija un
sabiedriskās attiecības

II

1

2432 08

4.

Informācijas sistēmu
administrators

19.2. Datu atbalsts

II

1

2522 03

5.

Automobiļa vadītājs

41. Transportlīdzekļa
vadīšana

II

1

8322 01

6.

Lietvedības un personāla nodaļas
vadītājs- personāla speciālists

30. Personāla vadība

IV A

1

1212 04

Vecākais lietvedis

18.3. Dokumentu
pārvaldība
18.1. Arhīvu
pakalpojumi

III

1

3341 03

Lietvedības un
personāla nodaļa
7.

Piezīmes
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Struktūrvienības
nosaukums

Finanšu un
grāmatvedības
nodaļa

Nr.
p.k.

Attīstības un
plānošanas nodaļa

Saime (apakšsaime)

Līmenis

Vienādo
amatu
skaits

Profesijas
kods

8.

Sekretārs

18.3. Dokumentu
pārvaldība

II

1

4120 01

9.

Finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītājs, galvenais
grāmatvedis

14. Grāmatvedība

VA

1

1211 04

10.

Galvenā grāmatveža vietnieks

14. Grāmatvedība

III B

1

1211 05

11.
12.

Algu grāmatvedis
Grāmatvedis

14. Grāmatvedība
14. Grāmatvedība

III A
III A

1
5

4313 01
3313 01

13.

Finanšu daļas vadītājs, finansists

12.1. Finanšu analīze
un vadība iestādēs vai
nozaru ministrijās

IV A

1

2412 01

II

1

4311 06

15.

Nekustamā īpašuma nodokļa
administrators
Finanšu speciālists

16.

Juridiskās nodaļas vadītājs

17.

Jurists

18.

Vecākais eksperts

17. Iestāžu procedūras

19.

Iepirkumu speciālists

2. Apgāde
(iepirkšana)

III B

1

3323 01

20.

Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītājs

32. Projektu vadība

III B

1

1211 46

14.

Juridiskā nodaļa

Amata nosaukums

12.3. Finanšu uzskaite
un analīze pašvaldībā
14. Grāmatvedība
21. Juridiskā analīze,
izpildes kontrole un
pakalpojumi
21. Juridiskā analīze,
izpildes kontrole un
pakalpojumi

II

1

3313 07

VA

1

1211 21

IV

2

2611 01

III

1

2422 09

Piezīmes

nepilns
darba

no
01.03.2015.21

Struktūrvienības
nosaukums

Nr.
p.k.

21.

22.

23.

24.

Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas
nodaļa

Amata nosaukums

Projekta vadītājs
Projekta “LIFE +“Ekosistēmu un
to sniegto pakalpojumu
novērtējuma pieejas pielietojums
dabas daudzveidības aizsardzībā
un pārvaldībā”” vadītājs
Projekta “LIFE +“Ekosistēmu un
to sniegto pakalpojumu
novērtējuma pieejas pielietojums
dabas daudzveidības aizsardzībā
un pārvaldībā”” arhitekts
Projekta “LIFE +“Ekosistēmu un
to sniegto pakalpojumu
novērtējuma pieejas pielietojums
dabas daudzveidības aizsardzībā
un pārvaldībā”” telpiskās
attīstības plānotājs

Saime (apakšsaime)

Līmenis

Vienādo
amatu
skaits

Profesijas
kods

Piezīmes
laiks

31.05.2018.

32. Projektu vadība

II A

1

2422 01

32. Projektu vadība

II C

1

2422 01

nepilns
darba
laiks

no
01.03.2015.31.05.2018.

2161 02

nepilns
darba
laiks

no
01.09.2015.31.03.2018.

nepilns
darba
laiks

no
01.09.2015.31.03.2018.

51.Teritorijas
plānošana

IV B

1

51. Teritorijas
plānošana

IV B

1

2164 08

II C

3

3142 17

II

1

1213 23

II

1

2162 01

V

1

9214 03

25.

Nekustamā īpašuma speciālists

3. Apsaimniekošana

26.

Labiekārtošanas daļas vadītājslabiekārtošanas speciālists

27.

Ainavu arhitekts

28.

Labiekārtošanas strādnieks

51. Teritorijas
plānošana
51. Teritorijas
plānošana
13. Fiziskais un
kvalificētais darbs
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Struktūrvienības
nosaukums

Dzimtsarakstu
nodaļa

Saulkrastu būvvalde

Nr.
p.k.

Amata nosaukums

29.

Labiekārtošanas strādnieks

30.

Kapsētas pārzinis

31.

Kapsētas pārziņa palīgs

32.

Kapsētas teritorijas sētnieks

33.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs

34.

Dzimtsarakstu speciālists

35.

Būvvaldes vadītājs

36.

Būvinspektors

37.

Būvvaldes arhivārs

Saime (apakšsaime)
13. Fiziskais un
kvalificētais darbs
3. Apsaimniekošana
3. Apsaimniekošana
13. Fiziskais un
kvalificētais darbs
46. Dzimtsarakstu
pakalpojumi
46. Dzimtsarakstu
pakalpojumi
51. Teritorijas
plānošana
51. Teritorijas
plānošana
18.3. Dokumentu
pārvaldība

Līmenis

Vienādo
amatu
skaits

Profesijas
kods

IV

1

9214 03

II B

1

5151 20

II A

1

5151 21

I

1

9613 01

III

1

1211 33

II

1

2422 40

V

1

1213 23

III

1

2422 54

II

1

4415 01

Piezīmes

Sagatavoja
S.Saksone
17.08.2015.
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§24
Par vienošanās par sadarbību noslēgšanu ar Labklājības ministriju, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru un Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisiju
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 2015.gada 6.augusta
iesniegumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Labklājības ministriju, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru un Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisiju, kas ļautu pilnīgāk izmantot darbā SOPAS informācijas sistēmu, ātrāk un
kvalitatīvāk apstrādāt informāciju par asistenta pakalpojumiem personām ar invaliditāti, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes 2015.gada 12.augusta Finanšu komitejas sēdē (protokols
Nr.8§9), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 54. un 61.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt un noslēgt vienošanos par sadarbību ar Labklājības ministriju, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru un Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisiju (protokola pielikumā).
§25
Par apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA „Saulkrastu komunālserviss”
ZIŅO E.Grāvītis
Lai nodrošinātu pašvaldības maksas autostāvvietas, kas ir ierīkota Saulkrastu novada ielu
sarkano līniju robežās pie Baltās kāpas, Kāpu ielā, Saulkrastos, uzturēšanu, lietošanu un
apkalpošanu un saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2015.gada 12.augusta Finanšu komitejas
atzinumu (protokols Nr.8§10), Saulkrastu novada domes 2011.gada 11.maija saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju
robežās” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt un noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar pašvaldības SIA „Saulkrastu
komunālserviss” par pašvaldības maksas autostāvvietas uzturēšanu un Saulkrastu
novada domes saistošo noteikumu Nr.7 „Par maksas autostāvvietām, kas atrodas
Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās” lietošanas un apkalpošanas kārtības
izpildi (protokola pielikumā).
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§26
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA „Saulkrastu komunālserviss”
ZIŅO E.Grāvītis. Jautājums izskatīts finanšu komitejas sēdē, ir precizētas izmaksu tāmes, ielu
klases un apkopšanas prioritātes.
A.Dulpiņš par līgumā ietvertajām izmaksām par pļaušanu ar trimeri.
E.Grāvītis paskaidro, ka līdz šim SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir veicis tikai krūmu
izciršanu, pļaušanu nodrošina teritorijas kopējs, šobrīd SIA “Tehhe”.
N.Līcis par līguma 5.punktu- kā notiek darba pasūtīšana, pieņemšana un kontrole.
A.Arnis sniedz ieskatu par Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas darbu. Komisija izvērtē
prioritārus darbus, apstiprina darba plānu.
Debates par ielu un ceļu malu pļaušanu. Debatēs piedalās A.Dulpiņš, E.Grāvītis, N.Līcis,
G.Zonbergs.
N.Līcis par līguma 6. punktu- sabiedrības darbības uzraudzību.
I.Kļaviņa skaidro par darba pasūtīšanu un uzraudzību. E.Grāvītis paskaidro, ka pārstāvis, kas
veic uzraudzību, ir pašvaldības izpilddirektors.
N.Līcis par pielikumā pievienoto ceļu nosaukumu saraksta labojumiem (Cepļu ceļš- Inčupes
stacija). I.Kļaviņa paskaidro, ka ceļu nosaukumi atbilst Valsts zemes dienesta reģistram.
E.Grāvītis ierosina kādā no nākamām domes sēdēm izskatīt jautājumu par Cepļu ceļa nosaukuma
maiņu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no
pašvaldības funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu - ielu, ceļu un
laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā
daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var
deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību,
veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp
deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un
trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona
attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, kā pašvaldība.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu Saulkrastu novada
dome ir izveidojusi pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Saulkrastu komunālserviss”, kuras
darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir dažādu pakalpojumu sniegšana fiziskām un
juridiskām personām, tai skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana.
SIA „Saulkrastu komunālserviss” no 1991.gada Saulkrastu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā sekmīgi nodrošina no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktā noteikto autonomo funkciju, un nepārtraukti ir nodrošinājusi kvalitatīvu attiecīgo
pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. SIA „Saulkrastu komunālserviss” darbība ir atbilstoša
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3. un 5.punktā noteiktajiem gadījumiem
kad publiska persona var veikt komercdarbību, proti –deleģētā nozare ir stratēģiski svarīga
nozare, un tās infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.
Lai nodrošinātu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” sniegto
pakalpojumu pieejamību visiem Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotājiem, ik gadu tiek
izvērtēta nepieciešamība pašvaldības sabiedrībai piešķirt finanšu līdzekļus no Saulkrastu novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, kurš nosaka, ka šo
likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai
piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura
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galvenokārt veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam. Pašvaldība ir 100% kapitāla
daļu turētāja pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Saulkrastu komunālserviss”.
Pašvaldības SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbības joma un piešķirtās tiesības veikt
pārvaldes uzdevumus un sniegt sabiedriskos pakalpojumus Saulkrastu pilsētas pašvaldībai izriet
no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta.
Ņemot vērā augstākminēto, Finanšu komitejas 2015.gada 12.augusta sēdes atzinumu (protokols
Nr.8§11),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt un noslēgt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības SIA „Saulkrastu
komunālserviss” par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu- ielu, ceļu un
laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu Saulkrastu novada administratīvajā
teritorijā (protokolā pielikumā).
2. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par deleģēšanas līguma
noslēgšanu.
§27
Par parāda sadalīšanu termiņos
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot /vārds uzvārds/ 07.08.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
12.08.2015. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.8, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1512.pants,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 31.08.2016. nokavēto maksājumu par /vārds uzvārds/ ēdināšanu PII
„Rūķītis”, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:
Datums
25.09.2015.
26.10.2015.
25.11.2015.
28.12.2015.
25.01.2016.
25.02.2016.
25.03.2016.
25.04.2016.
25.05.2016.
25.06.2016.
25.07.2016.
25.08.2016.

Pamatparāds
(euro)
31,46
31,46
31,46
31,46
31,46
31,46
31,46
31,46
31,46
31,46
31,46
31,46
26

Kopā

377,53

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos ar /vārds uzvārds/.
3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§28
Par naudas līdzekļu paredzēšanu iepirkuma veikšanai
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu Sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 10.08.2015. iesniegumu,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2015. sēdē (protokols
Nr.8/2015§13), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu 2016.gada Sociālo pabalstu izdevumu pozīcijā (Struktūrvienība
083) 17 500,00 euro ekonomiskās klasifikācijas kodā 2800 (Skolēnu transporta
pakalpojumi), lai nodrošinātu skolēnu braukšanas karšu iegādi periodam līdz
2016.gada 30.septembrim.
§29
Par deleģēšanas līguma “Par Saulkrastu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu” noslēgšanu ar SIA “Mērniecības
datu centrs”
ZIŅO E.Grāvītis
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” precizēšanu, turpmāk tekstā – Deleģēšanas
līgums, kas skatīts Finanšu komitejas 12.08.2015 sēdē (prot. Nr.8§14), 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 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Precizēt un noslēgt Deleģēšanas līgumu ar SIA “Mērniecības datu centrs” (pielikumā).
2. Noteikt Deleģēšanas līguma termiņu – līdz 2020.gada 1.jūlijam.
§30
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā
ZIŅO E.Grāvītis

27

Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 12.08.2015. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2015. sēdē (protokols Nr.8/2015§15),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „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 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu
izdevumi) par 1157,00 EUR;
1.1.2. EKK 2361 (Mīkstais inventārs) par 293,00 EUR.
1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta (Struktūrvienība 02) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 1 450,00 EUR, lai veiktu
Saulkrastu vidusskolas telpas Smilšu ielā 3 bēniņu apstrādi ar
antipirēnu.
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.
§31
Par pilnvarojuma piešķiršanu
ZIŅO E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka tehniskos un
nekustamā īpašuma jautājumos A.Gavara 2015.gada 13.augusta iesniegumu, pamatojoties uz
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 01.10.2010. noteikumu Nr.919 “Noteikumi
par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 2. un 4.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku tehniskos un
nekustamā īpašuma jautājumos parakstīt izziņas par atteikšanos izmantot pirmpirkuma
tiesības uz nekustamo īpašumu, kas tiek atsavināts pašvaldības administratīvajā teritorijā
un tas nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas.
2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2011.gada
27.aprīļa lēmums “Par pilnvarojuma piešķiršanu” (protokols Nr.9§54).
§32
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
ZIŅO E.Grāvītis
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Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 2015.gada 17.augusta
iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, 3.panta ceturtās daļas 8.punktu un Saulkrastu novada
domes 2014.gada 26.februāra “Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikuma”
39.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim apmaksātu
papildatvaļinājumu 7 darba dienas par darba periodu no 14.07.2013.- 13.07.2014. sākot
ar 2015.gada 7.septembri līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot).
2. Piešķirt E.Grāvītim apmaksāta ikgadējā atvaļinājuma par darba periodu no 14.07.2014.13.07.2015. daļu- 1 (vienu) kalendāra nedēļu, neskaitot svētku dienas sākot ar 2015.gada
16.septembri līdz 2015.gada 22.septembrim (ieskaitot).
§33
Par 2015.gada 29.jūlija domes sēdes lēmuma Nr.11§30 grozīšanu
ZIŅO E.Grāvītis.
H.Bila informē par nepieciešamajiem precizējumiem.
Saulkrastu novada dome 2015.gada 29.jūlijā pieņēma lēmumu „Par pieteikuma
iesniegšanu Satversmes tiesā” (Nr.11§30), ar kuru nolēma iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā
par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam
un Eiropas vietējo pašvaldību hartai.
Šobrīd ir sagatavots pieteikuma projekts. Saskaņā ar pieteikuma projektu, ir konkretizēts,
kuriem 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas, turpmāk – Pašvaldību hartas,
pantiem neatbilst Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums, proti:
1) Pašvaldību hartas 4.panta sestajai daļai, kas noteic plānošanas un lēmumu pieņemšanas
procesā par jautājumiem, kas tieši attiecas uz vietējo varu, ar tām nepieciešams konsultēties, cik
iespējams savlaicīgi un atbilstošā veidā;
2) Pašvaldību hartas 9.panta pirmajai daļai, kas noteic, ka vietējām varām valsts ekonomiskās
politikas ietvaros ir tiesības uz pietiekamiem pašu finanšu resursiem, ar kuriem tās drīkst brīvi
rīkoties savu pilnvaru robežās;
3) Pašvaldību hartas 9.panta otrajai daļai, kas noteic, ka vietējo varu finanšu resursiem ir jābūt
proporcionāliem pienākumiem, kas šīm varām ir noteikti konstitūcijā un ar likumu;
4) Pašvaldību hartas 9.panta trešajai daļai, kas noteic, ka vismaz daļa no vietējo varu finanšu
resursiem ir jāiegūst no vietējiem nodokļiem un maksas, kuru likmes tās ir tiesīgas noteikt likumā
paredzētajās robežās.;
5) Pašvaldību hartas 9.panta piektajai daļai, kas noteic, ka Finansiāli vājāko vietējo varu
aizsardzība izsauc nepieciešamību ieviest finanšu izlīdzināšanas procedūras vai līdzvērtīgus
pasākumus, kuru nolūks ir izlabot vietējo varu potenciālo finansēšanas avotu un uzliktās finanšu
nastas nevienādā sadalījuma radītās sekas. Šādas procedūras vai pasākumi nevar ierobežot
vietējo varu rīcības brīvību savu pienākumu robežās.
Līdz ar to nepieciešams izdarīt lēmuma grozījumus, par ko ir saņemts Juridiskās nodaļas
vadītājas H.Bilas 2015.gada 26.augusta iesniegums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars
Zonbergs, Santa Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 2015.gada 27.jūlija domes sēdes lēmuma Nr.11§30 „Par pieteikuma
iesniegšanu Satversmes tiesā” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„1. Iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes tiesas 1.pantam un 1985.gada 15.oktobra
Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4.panta sestajai daļai, 9.panta pirmajai daļai, 9.panta
otrajai daļai, 9.panta trešajai daļai un 9.panta piektajai daļai.”.
2. Lēmums stājas spēka 2015.gada 26.augustā.
15: 58 A.Aparjode pamet sēdi
§34
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas budžetā
ZIŅO E.Grāvītis. Informē par ārkārtas situāciju Saulkrastu vidusskolas garderobē. Veicot
apsekošanu, tajā skaitā meliorācijas sistēmu apsekošanu, konstatēts, ka ātrs risinājums nav
iespējams. Jālikvidē mitrums.
A.Gavars informē deputātus par situāciju - jāveic lietus kanalizācijas projekts, lai var novadīt
lietus ūdeņus, kas rada lielu mitruma procentu. Jāatsedz riģipša sienas, jānoņem konstrukcijas.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 25.08.2015. iesniegumu, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Selga Osīte, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars Zonbergs, Santa
Ancāne, Antra Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas “Ēku
apsaimniekošana” (Struktūrvienība 017217) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 3 475,00 EUR.
1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta (Struktūrvienība 02) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 3 475,00 EUR, lai
iegādātos piecus skolēnu drēbju pakaramos.
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.
Sēdi slēdz 16:01
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
vecākā lietvede
Protokols parakstīts 28.08.2015.

E.Grāvītis

Irina Gavrilova
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