Saulkrastu novada domes sēdes Nr.2 lēmumi
(25.02.2015.)

§2
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Saulkrastu novada domē 2015.gada 9.janvārī saņemts X.X. (vārds, uzvārds)
2015.gada
5.janvāra
iesniegumu
(Saulkrastu
novada
domes
reģistrācijas
Nr.8.10/0120150151/IN081) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu X.X. (vārds,
uzvārds) adresē XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, kā iemeslu minot ka personai ir
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) X.X. (vārds, uzvārds) 1994.gada 13.aprīlī deklarēja savu dzīvesvietu XX (adrese)
Saulkrastos, Saulkrastu novadā. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats – laulība
ar dzīvokļa īrnieci X.X. (vārds, uzvārds)
2) 2007.gada 21.maijā Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu XX (adrese), Saulkrastos, Saulkrastu novadā LV2160, kadastra Nr. xxxxx, Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.xxxxx, uz
X.X. (vārds, uzvārds) vārda. Pamats: 2000.gada 3.oktobra pirkuma līgums.
3) Pēc PMLP Iedzīvotāju reģistra esošās informācijas X.X. (vārds, uzvārds) mirusi
2014.gada 18.aprīlī.
4) 2014.gada 3.novembrī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu XX (adrese), Saulkrastos, Saulkrastu novadā LV2160, kadastra Nr.xxxxx, Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.xxxx, uz
X.X. (vārds, uzvārds) vārda. Pamats: 2014.gada 28.oktobra mantojuma apliecība (akts
par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā), 2009.gada 6.jūnija
testaments.
5) X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumā norāda, ka X.X. (vārds, uzvārds) dzīvokļa īpašumā
XX (adrese), Saulkrastos, šobrīd nedzīvo, un pēc vairākkārtēja atgādinājuma savu
dzīvesvietu nav deklarējis pēc pašreizējās dzīvesvietas adreses.
6) 2015.gada 13.janvārī X.X. (vārds, uzvārds) uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts
uzaicinājums Nr.8.10/0120150204/IZ046 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņa
tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, vai līdz 2015.gada 21.janvārim deklarēt
savu dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē. X.X. (vārds, uzvārds) 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu adresē XX (adrese),
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju
reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
2. Lēmumu nosūtīt X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (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 zemes īpašuma Desmitā iela 22, 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 16.12.2014. lēmumu,
Saulkrastu novada pašvaldībai pieder neapbūvēts zemesgabals Desmitā iela 22, VEF
Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330032706, platība 0,0516 ha
(Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000539629, žurnāla Nr.
300003763995). Nekustamā īpašuma vērtētājs A.Gusārs (LĪVA sertifikāts Nr. 36)
15.01.2015. noteicis neapbūvēta zemesgabala Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, tirgus vērtību
3100,00 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 11.02.2015. sēdes atzinumu
(protokols Nr.2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „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, mutisku izsoli.
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 Nekustamo īpašumu 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 10.04.2015. plkst. 10.00 rīkot zemes īpašuma
izsoli.

APSTIPRINĀTI
ar Saulkrastu novada domes
2015.gada 25.februāra sēdes
lēmumu Nr.2§3
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 3 100 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 10.aprīļa 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 10.aprīlī Saulkrastu novada domes ēkā, otrā stāva zālē Raiņa
ielā 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 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.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

1.pielikums
Neapbūvēta zemesgabala
Desmitā iela 22, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
25.02.2015.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.,
25.02.2015.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 10.aprīlī plkst. 10.00 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.,
25.02.2015.izsoles noteikumiem
IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS
Dalībnieka
reģ. Nr.

Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums

Komisijas priekšsēdētājs
Protokoliste
Izsoles komisijas locekļi

Solītā cena, paraksts

§4
Par zemes īpašuma Otrā iela 32, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu,
izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu
Ar Saulkrastu novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu Nr.1§14, par nenotikušu
tika atzīta 2015.gada 16.janvārī organizētā zemes īpašuma Otra iela 32, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., pirmā izsole. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 11.02.2015. sēdes (protokols Nr.2), atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Otrā iela 32, VEF
Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2655, platība
0,0616 ha, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Otrā iela 32, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2655, nosacīto cenu, kas
vienāda ar tirgus vērtību 4 300,00 euro (četri tūkstoši trīs simti euro 00 centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Otrā iela 32, VEF
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003
2655, izsoles noteikumus (pielikumā).
4. Apstiprināt zemes īpašuma Otrā iela 32, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu
novads, izsoles komisiju 4 locekļu sastāvā:
4.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris
Silavnieks;
4.2. komisijas loceklis – Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas
nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs;
4.3. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes grāmatvedības nodaļas vadītāja,
galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte
4.4. komisijas sekretāre – Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu
speciāliste Daina Kučeruka
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 10.04.2015. plkst. 11.00 rīkot otro zemes
īpašuma izsoli ar augšupejošu soli.

APSTIPRINĀTI
ar Saulkrastu novada domes
2015.gada 25.februāra sēdes
lēmumu Nr.2§4
SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA- NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA
OTRĀ IELA 32, 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 ielā 32, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8033 003 2655, un sastāv no
neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 0,0616 ha (turpmāk – nekustamais īpašums).
2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 4 300 euro (četri tūkstoši trīs
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 - 430,00 euro (četri simti trīsdesmit 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 10.aprīļa 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 10.aprīlī 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;
43.2. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

1.pielikums
Neapbūvēta zemesgabala
Otrā iela 32, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
25.02.2015.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
Otrā iela 32, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
25.02.2015.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 430,00 euro (četri simti trīsdesmit euro 00 centi) un ieguvis
tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2015. gada 10.aprīlī plkst. 11.00 Saulkrastu novada
domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, un kurā tiks izsolīts Saulkrastu novada pašvaldības
neapbūvēts zemesgabals Otrā iela 32, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.

APLIECĪBA izdota 2015. gada ________________

Reģistrators_______________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________
(paraksts)

3.pielikums
neapbūvēta zemesgabala
Otrā iela 32, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
25.02.2015.izsoles noteikumiem
IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS
Dalībnieka
reģ. Nr.

Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums

Komisijas priekšsēdētājs
Protokoliste
Izsoles komisijas locekļi

Solītā cena, paraksts

§5
Par neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu nov.,
trešās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu,
izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu
Ar Saulkrastu novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu Nr.1§15, par nenotikušu
tika atzīta Saulkrastu novada pašvaldībai piederošas neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 1A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 2015.gada 16.janvārī organizētā otrā izsole. 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 11.02.2015. sēdes (protokols Nr.2), atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapdzīvojamās telpas
Ainažu iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0727,
platība 29,7 m2, trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības nedzīvojamās telpas Ainažu iela 10 - 1A,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0727, nosacīto cenu, kas vienāda
ar tirgus vērtību 10 800,00 euro, kura samazināta par 60% un ir 4 320,00 euro (četri
tūkstoši trīs simti divdesmit euro 00 centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - nedzīvojamās telpas
Ainažu iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 900
0727, izsoles noteikumus (pielikumā).
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ainažu iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
izsoles komisiju 4 locekļu sastāvā:
4.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris
Silavnieks;
4.2. komisijas loceklis – Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas
nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs;
4.3. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes grāmatvedības nodaļas vadītāja,
galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte
4.4. komisijas sekretāre– Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu
speciāliste Daina Kučeruka
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 10.04.2015. plkst. 12.00 rīkot trešo
nekustamā īpašuma izsoli ar augšupejošu soli.

APSTIPRINĀTI
ar Saulkrastu novada domes
2015.gada 25.februāra sēdes
lēmumu Nr.2§5
SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA- NEAPDZĪVOJAMĀS TELPAS
AINAŽU IELĀ 10-1A, SAULKRASTOS,
IZSOLES NOTEIKUMI
Noteikumi izdoti saskaņā ar
Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

I Vispārīgie noteikumi
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Saulkrastu novada pašvaldībai (turpmāk –
pašvaldība) piederošs nekustamais īpašums, kas atrodas Ainažu ielā 10 – 1A, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013 900 0727, un sastāv no neapdzīvojamās
telpas ar kopējo platību 29,7 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums).
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 4 320,00 euro (četri tūkstoši
trīs simti divdesmit euro 00 centi).
Izsoles mērķis - pārdot nekustamo īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot
pretendentu, kas šādu cenu piedāvās mutiskā izsolē.
Izsoles dalībnieki pirms izsoles iesniedz nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās
mantas nosacītās cenas, iemaksājot to Saulkrastu novada domes, reģistrācijas Nr.
90000068680, bankas kontā: bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, kas atvērts
AS "SEB Banka". Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir
ieskaitīta norādītajā bankas kontā.
Izsoles rīkotājs – Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk - izsoles
komisija).
Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt nekustamo īpašumu dabā iepriekš
sazinoties pa tālruņa numuru 22008416.
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 internet www.saulkrasti.lv sešas nedēļas pirms izsoles dienas.
Informāciju par izsoli izliek labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma un redzamā vietā
pašvaldības ēkā.
III Izsoles dalībnieki
9. Par izsoles dalībnieku var būt ikviena fiziska vai juridiska persona, kurai saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem ir tiesības iegādāties nekustamo
īpašumu.
10. Juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība iesniedz nekustamā īpašuma izsoles
rīkotājam apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes
institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmumu par
nekustamā īpašuma iegādi.

11. Izsoles dalībnieki, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no
nekustamā īpašuma nosacītās cenas 432,00 euro (četri simti trīsdesmit divi 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 10.aprīlim 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 10.aprīlī Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē
Raiņa iela 8, Saulkrastos, plkst. 12.00.
18. Izsoles dalībnieki pirms izsoles ar savu parakstu reģistrācijas žurnālā (1.pielikums)
apliecina, ka ir iepazinušies ar izsoles noteikumiem un ir saņēmuši izsoles reģistrācijas
apliecību (2. pielikums). Izsoles reģistrs ir izsoles noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
19. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs, kurš atklājot izsoli, nosauc savu vārdu,
uzvārdu un katra komisijas locekļa uzvārdu, raksturo izsolāmo objektu un paziņo tā
sākotnējo cenu, kā arī summu, par kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i.
par 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;
43.2. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

1.pielikums
neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 – 1A
25.02.2015.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
neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 – 1A
25.02.2015.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 EUR 432,00 (četri simti trīsdesmit divi euro 00 centi) un ieguvis
tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2015.gada 10.aprīlī plkst. 12.00 Saulkrastu novada
domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, un kurā tiks izsolīta Saulkrastu novada pašvaldības
neapdzīvojamā telpa Ainažu iela 10 – 1A, Saulkrasti.

APLIECĪBA izdota 2015. gada ________________

Reģistrators_______________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________
(paraksts)

3.pielikums
neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 – 1A
25.02.2015.izsoles noteikumiem
IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS
Dalībnieka
reģ. Nr.

Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums

Komisijas priekšsēdētājs
Protokoliste
Izsoles komisijas locekļi

Solītā cena, paraksts

§6
Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa
īres līguma izbeigšanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 28.01.2015. saņemto iesniegumu ar lūgumu izbeigt
pirms termiņa dzīvokļa īres līgumu par Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa Varoņu ielā
37A – 6, Valkā, īri, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2015.
sēdē (protokols Nr.2), izvērtējot, ka:
1) 2005.gada 25.novembrī noslēgts dzīvokļa īres līgums ar X.X. (vārds, uzvārds), par
Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa Varoņu iela 37A - 6, Valka, īri, kurš beidzas
2016.gada 24.novembrī;
2) saskaņā ar dzīvokļa īres līguma 4.2.2. punktu, īres līguma darbība izbeidzas pēc
īrnieces vienpusēja uzteikuma, par to vienu mēnesi iepriekš brīdinot izīrētāju.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz 2005.gada 25.novembrī noslēgtā
dzīvokļa īres līguma 4.2.2., 4.3.1. punktiem un Finanšu komitejas 11.02.2015. atzinumu
(protokols Nr.2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.martu izbeigt 2005.gada 25.novembrī noslēgto dzīvokļa īres līgumu
ar X.X. (vārds, uzvārds), par Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu Varoņu
iela 37A – 6, Valka, īri.
2. Trīs dienu laikā pēc dzīvokļa īres līguma darbības termiņa beigām īrniecei atbrīvot
dzīvokli, par ko tiek sastādīts dzīvokļa nodošanas – pieņemšanas akts un Saulkrastu
novada domes izpilddirektora vietniekam nodotas dzīvokļa atslēgas.

§7
Par precizējumiem Saulkrastu novada domes 19.12.2014. lēmuma Nr.17§9
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi”
darba uzdevumā
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) pilnvarotās personas X.X. (vārds, uzvārds) 19.01.2015.
iesniegumu, kas izskatīts 11.02.2015. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē
(protokols Nr.2), ievērojot, ka Saulkrastu novada domes 19.12.2014. lēmuma Nr.17§9 „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi” darba uzdevumā neprecīzi norādīta zemes vienība, kurai
jāizstrādā zemes ierīcības projekts, kadastra apzīmējums un projektējamo atdalāmo zemes
gabalu minimālā platība, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra
saistošajiem noteikumiem nr.17 “Saulkrastu novada teritorijas plānojums”, Zemes ierīcības
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288
“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Mežveļas’’ (kadastra apzīmējums
80330032538), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta precizēto darba uzdevumu saskaņā ar lēmuma
pielikumu Nr.1.

§8
Par nekustamo īpašumu apvienošanu, adreses piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu
Izskatot SIA „Firma Madara 89” pilnvarotās personas SIA „Delta Kompānija”, reģ.
Nr.40103411129, adrese Viļuma iela 4, Jūrmala, valdes locekļa Jura Vītola 11.02.2015.
iesniegumu Nr.ZIP002/2015, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas
2.punktu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.10. un 8. punktu un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut apvienot SIA „Firma Madara 89”, reģ. Nr. 40003115846, piederošos
nekustamos īpašumus Rīgas iela 51, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.
80130030558, platība 1248 m2, un Rīgas iela 51A, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
kadastra Nr. 80130030583, platība 1795 m2.
2. Apvienotajam nekustamajam īpašumam piešķirt adresi:
Rīgas iela 51, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
3. Noteikt apvienotā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
komercdarbības objektu apbūve, kods 0801.

§9
Par adreses piešķiršanu un ēkas lietošanas veida noteikšanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) pilnvarotās personas X.X. (vārds, uzvārds) 05.02.2015.
iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.9., 10. un 11. punktu, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.
1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt caurlaides ēkai Skultes ostas teritorijā, adresi:
Bērzu aleja 3E, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
2. Noteikt caurlaides ēkas lietošanas veidu –
citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, kods – 1274

§10
Par adreses piešķiršanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 16.02.2015. 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamai mājai, kadastra apzīmējums 80330010628 001, kas funkcionāli
saistīta ar zemes īpašumu Rītupes iela 9, adresi:
Rītupes iela 9, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.

§11
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta XX (adrese), Zvejniekciems,
Saulkrastu novads, 06.02.2015. 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” 2.1.
apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. (vārds,
uzvārds), no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu
XX (adrese), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no
01.01.2015. līdz 31.12.2015.

§12
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta XX (adrese) Zvejniekciems,
Saulkrastu novads, 09.02.2015. 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds,
uzvārds), no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu
XX (adrese), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no
01.01.2015. līdz 31.12.2015.

§13
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta XX (adrese) Zvejniekciems,
Saulkrastu novads, 03.02.2015. 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds,
uzvārds), no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu
XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no
01.01.2015. līdz 31.12.2015.

§14
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta XX (adrese), Saulkrasti,
Saulkrastu novads, 03.02.2015. 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds,
uzvārds), no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu
XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz
31.12.2015.

§15
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta XX (adrese) Zvejniekciems,
Saulkrastu novads, 22.01.2015. 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” 2.1.
apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. (vārds,
uzvārds), no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu
XX (adrese), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no
01.01.2015. līdz 31.12.2015.

§16
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta XX (adrese) Saulkrasti,
Saulkrastu novads, 12.02.2015. 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” 2.1.
apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. (vārds,
uzvārds), no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu
XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz
31.12.2015.
§17
Par pašvaldības meža zemju un mežaudžu uzņemšanu bilancē
Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga
09.02.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 11.02.2015. Finanšu
komitejas sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, un
Valsts meža dienesta izziņu par meža zemes kadastrālās vērtības noteikšanu un mežaudzes
vērtību pēc stāvokļa uz 31.12.2014.,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ:
1. Uzņemt Saulkrastu novada pašvaldības bilancē meža zemes īpašumus un mežaudzes
Saulkrastu novada pašvaldības īpašumiem:
1.1.Pļavas iela 17, Saulkrasti, Saulkrastu nov.- meža zemes platība 0.17 ha, mežaudzes
vērtība 263.30 euro;
1.2.Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu nov.- meža zemes platība 0.24 ha, mežaudzes
vērtība 583.65 euro;
1.3.Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu nov.- meža zemes platība 0.21 ha, mežaudzes
vērtība 482.44 euro;
1.4.Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu nov.- meža zemes platība 0.19 ha, mežaudzes
vērtība 445.51 euro;
1.5.Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu nov.- meža zemes platība 0.19 ha, mežaudzes
vērtība 445.51 euro;
1.6.Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu nov.- meža zemes platība 0.2 ha, mežaudzes
vērtība 449.97 euro;
1.7.Rīgas iela 86B, Saulkrasti, Saulkrastu nov.- meža zemes platība 2.02 ha, mežaudzes
vērtība 3834.92 euro;
1.8. Dzelzceļnieku iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu nov.- meža zemes platība 1.49 ha,
mežaudzes vērtība 2665.03 euro.
§18
Par pašvaldības meža zemju un
mežaudžu platību un vērtību izmaiņām bilancē
Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga
09.02.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 11.02.2015. Finanšu
komitejas sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, un
Valsts meža dienesta izziņu par meža zemes kadastrālās vērtības noteikšanu un mežaudzes
vērtību pēc stāvokļa uz 31.12.2014.,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izmainīt Saulkrastu novada pašvaldības bilancē meža zemju īpašumu platības un
mežaudzes vērtības Saulkrastu novada pašvaldības īpašumiem:
1.1.Murjāņu iela 22, Saulkrasti, Saulkrastu nov.- meža zemes platība 5.75 ha;
mežaudzes vērtība 8022.87 euro;
1.2.Ainažu iela 26A, Saulkrasti, Saulkrastu nov.- meža zemes platība 5.24 ha;
mežaudzes vērtība 14102.54 euro;
1.3.Jūras iela 9, Saulkrasti, Saulkrastu nov.- meža zemes platība 3.58 ha, mežaudzes
vērtība 6240.14 euro;

§19
Par precizējumu Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju
31.10.2007. domes sēdes protokola izrakstā Nr.17 § 119.
„Par SIA ,,Saulkrastu komunālserviss’’ pamatkapitāla palielināšanu”
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās
grāmatvedes Jolantas Rudzītes 05.02.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada

domes 11.02.2015. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz Valsts zemes
dienesta Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Saulkrastu novada domes 31.10.2007. sēdes lēmumu „Par SIA ,,Saulkrastu
komunālserviss’’ pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr.17§119), lēmuma
1.punktā ēku (būvju), komunikāciju nosaukuma sarakstā 1.punktu Notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas un izteikt šādā redakcijā:
“Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar īpašuma kadastra numuru 80335010003, kas sastāv no
būvēm:
darbnīca un personāla ēka, kadastra apz.80330010153001;
noliktava, kadastra apz.80330010153002;
nojume, kadastra apz.80330010153003;
elektrosadales ēka, kadastra apz.80330010153004;
sūkņu stacija, kadastra apz.80330010153005;
dūņu nosēdlauki, kadastra apz.80330010153006;
nosēdakas, kadastra apz.80330010153007;
aerotenks, kadastra apz.80330010153008;
attīrīšanas biodīķi, kadastra apz.80330010153009;
hlorēšanas dīķis, kadastra apz.80330010153010;
nosēdlauks, kadastra apz.80330010153011.
Zemes vienība ar kadastra Nr.80330010972, platība 2.12 ha un uz zemes vienības esošās
būves:
priekšattīrīšanas ēka, kadastra apz.80330010972001;
priekšattīrīšanas tvertne, kadastra apz.80330010972002;
SBR tvertne, kadastra apz.80330010972003;
SBR tvertne, kadastra apz.80330010972004;
izlaide grāvī, kadastra apz.80330010972005;
kanalizācijas pieslēguma kamera, kadastra apz.80330010972006;
kanalizācijas pieslēguma kamera, kadastra apz.80330010972007;
dūņu bufertvertne, kadastra apz.80330010972008.”

§20
Par publiskās apspriešanas rīkošanu
mazvērtīgu un vidi degradējošu koku nozāģēšanai
Izskatot Saulkrastu novada domes Apstādījumu aizsardzības komisijas priekšsēdētājas
I.Jurkevičas 15.01.2015.iesniegumu, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas 11.02.2015 sēdē (prot. Nr.2§1), un pamatojoties Ministru Kabineta noteikumu
Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Saulkrastu novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā” 5., 6., 7.
un 8.punktu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ:
1. Rīkot publisko apspriešanu par 42 koku nozāģēšanu Smilšu ielā 3, 11 koku
nozāģēšanu Smilšu ielas ceļa joslā gar Smilšu ielu 3, 11 koku nozāģēšanu Ainažu ielas
ceļa joslā gar ielas Nr.7, Nr.8 un Nr.10, un 25 koku nozāģēšanu Alfrēda Kalniņa ielas
posmā no Vidrižu ielas līdz Ainažu ielai.
2. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 2015.gada 10.marta līdz 2015.gada
18.martam.
3. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicēt Saulkrastu novada pašvaldības
laikrakstā “Saulkrastu Domes Ziņas” un pašvaldības interneta vietnē
www.saulkrasti.lv.

§21
Par VAS “Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības akceptēšanu
Saulkrastu novada domē iesniegts Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma gala
redakcija un Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) atzinums par VAS “Latvijas dzelzceļš”
paredzēto darbību
“Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju
elektrifikācija”. Iesniegtie dokumenti izvērtēti Saulkrastu novada domes 2015.gada
11.februāra Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē. Pamatojoties uz likuma “Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta otro daļu, 23.panta pirmo un otro daļu un VPVB
pozitīvo atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Akceptēt VAS “Latvijas dzelzceļš” paredzēto darbību “Esošo publisko, stratēģiskas
(valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija” Saulkrastu novada teritorijas robežās.
2. Pieņemto lēmumu nosūtīt VAS “Latvijas dzelzceļš” un Vides pārraudzības valsts
birojam.
3. Pieņemto lēmumu ievietot Saulkrastu pašvaldības mājaslapā internetā un publicēt
informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV–
1007 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

§22
Par detālplānojuma zemes gabaliem “Timmāji” un “Artas”
projekta apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome 2013.gada 28.augustā pieņēma lēmumu (protokols
Nr.10§24) ”Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem “Timmāji” un “Artas””.
Pašvaldībā iesniegts izstrādātais detālplānojuma projekts. Izskatījusi iesniegto detālplānojuma
projektu un saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.02.2015. lēmumu
(protokols Nr.2), pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un
31.pantu, LR Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.1.punktam,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt detālplānojuma zemes gabaliem “Timmāji”, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, zemes kadastra Nr. 80330010399 un “Artas”,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes kadastra
Nr.80330010405 projektu.
2. Noslēgt līgumu par detālplānojuma īstenošanu ar detālplānojuma izstrādes
ierosinātājām X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (vārds, uzvārds) atbilstoši līguma
projektam sešu nedēļu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.
3. Šis lēmums zaudē spēku, ja netiek izpildīts lēmuma 2.punkts.
4. Lēmumu detālplānojuma ierosinātājam publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”, norādot vietu, kur var
iepazīties ar detālplānojumu, un pašvaldības mājaslapā.
5. Pēc detālplānojuma spēkā stāšanās brīža, to iesniegt Valsts zemes dienesta arhīvā.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV–
1007 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

§23
Par Darba terapijas un rehabilitācijas centra „Vīķi” noteiktās cenas
apstiprināšanu un pakalpojuma līguma noslēgšanu
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 10.02.2015.
iesniegumu Nr. 01 – 5/37 „Par Darba terapijas un rehabilitācijas centra „Vīķi” noteiktās cenas
apstiprināšanu un pakalpojuma līguma noslēgšanu”, kas izskatīts 11.02.2015. Sociālo
jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.2), un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 9.panta ceturto daļu un Alojas novada domes DTRC „Vīķi” klientu
uzturmaksas aprēķina tāmi 2015.gadam.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu 2015.gadā par vienas personas dienas
uzturēšanos Darba terapijas un rehabilitācijas centrā „Vīķi” EUR 248,11 (divi simti
četrdesmit astoņi euro 11 centi) apmērā un slēgt pakalpojuma līgumu ar Darba
terapijas un rehabilitācijas centru „Vīķi” par vienas personas uzturēšanos minētajā
rehabilitācijas centrā.
2. Izdevumus par pakalpojumu segt no Sociālā dienesta pabalstu sadaļas EKK 7212
(transfēri citām pašvaldībām). Izdevumi šī pakalpojuma apmaksai 2015.gadā sastāda
EUR 496,00 (četri simti deviņdesmit seši euro 00 centi).
3. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.martu.

§24
Par sociālās aprūpes pakalpojumu maksas paaugstināšanu
SIA „Pansionāts Dzimtene”
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 26.01.2015.
iesniegumu Nr. 01 – 5/20 „Par klientu dienas maksas paaugstināšanu SIA „Pansionāts
Dzimtene”, kas izskatīts 11.02.2015. Sociālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.2), un
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta ceturto daļu un
SIA „Pansionāts Dzimtene” 22.01.2015. vēstuli Nr. 12 „Par klientu dienas maksas
paaugstināšanu”.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksas pakalpojumu par uzturēšanos SIA „Pansionāts Dzimtene” EUR
16,00 (sešpadsmit euro 00 centi) apmērā.
2. Izdevumus par pakalpojumu segt no Sociālā dienesta pabalstu sadaļas EKK 6412
(samaksa par sociālās aprūpes institūciju pakalpojumiem). Izdevumi šī pakalpojuma
apmaksai 2015.gadā sastāda EUR 3260,00 (trīs tūkstoši divi simti sešdesmit euro 00
centi).
3. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.martu.

§25
Par Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma līdzfinansējuma
izmaiņām un vienošanās slēgšanu
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 06.02.2015.
iesniegumu Nr. 01 – 5/30 „Par Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma līdzfinansējuma
izmaiņām un vienošanās slēgšanu”, kas izskatīts 11.02.2015. Sociālo jautājumu komitejas
sēdē (protokols Nr.2) un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
9.panta ceturto daļu un Nodibinājums „Fonds Kopā” 03.02.2015. vēstuli Nr. F-15/2015 „Par
Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma līdzfinansējuma izmaiņām”.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu 2015.gadā par vienas personas dienas
uzturēšanos Grupu mājā EUR 5.83 (pieci euro 83 centi) apmērā un slēgt vienošanos ar
Nodibinājums „Fonds Kopā” par vienas personas uzturēšanos Grupu mājā.
2. Izdevumus par pakalpojumu segt no Sociālā dienesta pabalstu sadaļas EKK 6412
(samaksa par sociālās aprūpes institūciju pakalpojumiem). Izdevumi šī pakalpojuma
apmaksai 2015.gadā sastāda EUR 1925.00 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit pieci
euro 00 centi).
3. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.martu.

§26
Par atbalsta programmu trūcīgām personām
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 09.02.2015.
iesniegumu Nr. 01 – 5/35 „Par atbalsta organizēšanu vistrūcīgākajām personām”, kas izskatīts
11.02.2015. Sociālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.2), un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 9.pantu un 25.11.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.727 „Darbības
programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām
2014. – 2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Īstenot Saulkrastu novadā atbalsta programmu trūcīgajām personām – pārtikas paku
un pamata materiālās palīdzības komplektu dalīšanu attālinātajā Saulkrastu sociālā
dienesta klientu pieņemšanas punktā Zvejniekciemā.

§27
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gada 5.februārī saņemts X.X. (vārds, uzvārds)
(turpmāk – iesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrastu novads, LV-2160,
iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai
X.X. (vārds, uzvārds), deklarēta: XX (adrese) Saulkrastu novads, LV-2160, 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 11.februāra
atzinumu par kompensācijas piešķiršanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015.gada 1.februāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju X.X.
(vārds, uzvārds) 107,00 euro (viens simts septiņi euro, 0 centi) mēnesī par to, ka viņas
meita X.X. (vārds, uzvārds) apmeklē bērnu attīstības centru „Telpa bērnam”,
reģistrācijas numurs 40103739884.
2. Noslēgt līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds), par pašvaldības kompensācijas izmaksas
kārtību.

3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja X.X. (vārds, uzvārds) norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu,
lēmums zaudē spēku.

§28
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gada 4.februārī saņemts X.X. (vārds, uzvārds)
(turpmāk – iesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese), Saulkrasti, LV-2160, iesniegums
ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja dēlam X.X. (vārds,
uzvārds) deklarēts: XX (adrese) Saulkrasti, LV-2160, 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 11.februāra
atzinumu par kompensācijas piešķiršanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015.gada 14.februāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju X.X.
(vārds, uzvārds), 107,00 euro (viens simts septiņi euro, 0 centi) mēnesī par to, ka viņa
dēls X.X. (vārds, uzvārds) apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas
numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds), par pašvaldības kompensācijas izmaksas
kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja X.X. (vārds, uzvārds) norādītajā termiņā nav noslēdzis līgumu,
lēmums zaudē spēku.

§29
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gada 22.janvārī saņemts X.X. (vārds, uzvārds)
(turpmāk – iesniedzējs), deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrastu novads, LV-2160,
iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja dēlam
X.X. (vārds, uzvārds), deklarēts: XX (adrese) Saulkrastu novads, LV-2160, 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, 2.punktu, ka pašvaldības kompensētu
privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma, 3¹. punktu, kas
nosaka, ka, ja ģimenē ir 3 (trīs) un vairāk nepilngadīgi bērni (daudzbērnu ģimene),
pašvaldības kompensācijas apmērs ir 171,00 (simtu septiņdesmit viens euro un 0 centi) euro
mēnesī, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
komitejas 2015.gada 11.februāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2015.gada 1.februāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju X.X.
(vārds, uzvārds), 171,00 euro (viens simts septiņdesmit viens euro, 0 centi) mēnesī par
to, ka viņa dēls X.X. (vārds, uzvārds) apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”,
reģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds) par pašvaldības kompensācijas izmaksas
kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja X.X. (vārds, uzvārds) norādītajā termiņā nav noslēdzis līgumu,
lēmums zaudē spēku.

§30
Par Saulkrastu vidusskolas nolikuma
apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores Veltas Kalnakārkles 2015.gada 19.janvāra
iesniegumu Nr.1-21.1/008 „Par Saulkrastu vidusskolas Nolikuma apstiprināšanu”, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes 2015.gada 11.februāra Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu komitejā (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu vidusskolas nolikumu.
2. Atzīt par spēkā neesošu ar 29.04.2009. Saulkrastu novada domes apstiprināto
Saulkrastu vidusskolas nolikumu (29.04.2009., protokols Nr.6,§71).

§31
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu
„Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu” izdošanu
Izskatot Saulkrastu novada domes vecākās ekspertes Sabīnas Podskočijas iesniegto
Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas

lietošanu” projektu, kas skatīts Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
2015.gada 11.februāra sēdē (prot.Nr.2§5) un ņemot vērā Saulkrastu novada domes 2014.gada
19.decembra lēmumu (protokols Nr.17§31), kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 7.punktu un 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma "Par
nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 9.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Par Saulkrastu novada
pašvaldības simbolikas lietošanu”.
2. Izdotos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus bezmaksas informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes
Ziņas“.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

§32
Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu
ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi
Izskatot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2015.gada 21.janvārī iesniegto
sadarbības līguma projektu „Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izstrādātā un uzturētā
datorprogrammas komplekta „Personu datu pārlūks” izmantošanu”, kas izskatīts Finanšu
komitejas 2015.gada 11.februāra sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma "Par
pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
54.panta piekto daļu un 61.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sadarbības līguma projektu „Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
izstrādātā un uzturētā datorprogrammas komplekta „Personu datu pārlūks”
izmantošanu”, lai nodrošinātu Pašvaldības policijas darbu atbilstoši likumā „Par
policiju” funkciju izpildi.
2. Noslēgt ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamentu
sadarbības līgumu.

§33
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldībai
piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes)
dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu” precizēšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Sabīnas
Podskočijas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada
pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes)

dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu”, kas izskatīts 2015.gada 11.februāra
Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.2§10), un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta 4.daļu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2014.gada 19.decembra saistošos noteikumus „Par
Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu,
kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu”;
2. Izdotos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
3. Publicēt saistošos noteikumus bezmaksas informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes
Ziņas“;
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

§34
Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2014.gada 29.janvāra
iekšējos noteikumos Nr.1 ”Saulkrastu pašvaldības policijas darba kārtības noteikumi”
Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka A.I.Zaharāna iesniegto
Saulkrastu novada domes „Grozījums Saulkrastu novada domes 2014.gada 29.janvāra
iekšējos noteikumos Nr.1 ”Saulkrastu pašvaldības policijas darba kārtības noteikumi””
projektu, kas izskatīts 2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.2), un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus „Grozījums Saulkrastu
novada domes 2014.gada 29.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1 ”Saulkrastu
pašvaldības policijas darba kārtības noteikumi””.
2. Grozījums Saulkrastu novada domes 2014.gada 29.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1
”Saulkrastu pašvaldības policijas darba kārtības noteikumi”” stājas spēkā ar 2015.gada
1.martu.

§35
Par izmaiņām Iepirkumu komisijas un Administratīvās komisijas sastāvā
Saulkrastu novada domē 2015.gada 2.februārī saņemts Halinas Bilas
02.02.2015.iesniegums ar lūgumu ievēlēt H.Bilu Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu
komisijas sastāvā.
Saskaņā ar Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma (apstiprināts
25.09.2013. domes sēdē, prot. Nr.12, §49) 9.punktu komisijas sastāvu un struktūru nosaka
dome uz savas darbības pilnvaru laiku un nolikuma 18.punkts nosaka, ka komisijas

priekšsēdētājs ir tiesīgs izvirzīt komisijas locekļu kandidātus. Komisijas priekšsēdētājs
Andrejs Arnis atbalsta H.Bilas kandidatūras ievēlēšanu.
Vienlaikus Saulkrastu novada domē 2015.gada 24.februārī saņemts Halinas Bilas
iesniegums ar lūgumu ievēlēt viņu par Administratīvās komisijas priekšsēdētāju un atļaut
savienot priekšsēdētājas amatu ar Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas un
Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa amatu.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt
amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un
pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Saskaņā ar Saulkrastu novada pašvaldības
Administratīvās komisijas 2.2.punktu „Komisijas locekļus un priekšsēdētāju ievēl Dome.”.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāklikums) 6.panta pirmajā daļā noteikts, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā
vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Šī panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas
amata pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja šajā likumā vai
citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Savukārt, panta otrajā daļā noteikts, ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts
amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā,
septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas
ierobežojumus, ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem
citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldības institūcijās,
kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā
pārsniedz 50 procentus, vai kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldība vai valsts vai
pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks.
Līdz ar to likums atļauj savienot valsts amatpersonas amatu vēl ar diviem citiem
amatiem. Izvērtējot saņemto iesniegumu kopsakarā ar likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normām, Saulkrastu novada dome konstatē, ka tās
rīcībā nav informācijas, ka amatpersonas darbība konkrētos amatos var radīt interešu
konfliktu un nav pamatota iemesla liegt H.Bilai savienot Administratīvās komisijas
priekšsēdētājas amatu ar Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa amatu.
Savukārt Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas amats nav amatpersonas
amats.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta
pirmajā daļā noteikts, ka amatpersona (darbinieks) saņem piemaksu ne vairāk kā 30 procentu
apmērā no tai noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba, dienesta)
pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), pilda vakanta amata
(dienesta, darba) pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl
citus pienākumus. Savukārt šī likuma 3.panta 63.daļā noteikts, ka attiecīgajā valsts vai
pašvaldības institūcijā pastāvīgi nodarbināta amatpersona (darbinieks), ja likums tai atļauj
amatu savienošanu, ja savienojamā amata pienākumi neietilpst tās pastāvīgā amata (dienesta,
darba) pienākumos un šīs daļas pirmajā teikumā noteiktajos amatos tā tiek iecelta, ievēlēta vai
apstiprināta kā privātpersona vai organizācijas pārstāvis, ir tiesīga saņemt abas mēnešalgas,
neievērojot šā likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 10.punktu,
likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 63.daļas trešo teikumu,
Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma 2.2.punktu, Saulkrastu
novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma 18.punktu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ievēlēt Halinu Bilu Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā.
2. Ievēlēt Halinu Bilu par Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas
priekšsēdētāju.
3. Atļaut Halinai Bilai savienot Administratīvās komisijas priekšsēdētājas amatu ar
Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa amatu.
4. Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam noslēgt vienošanos par pienākumu veikšanu,
nosakot atalgojumu saskaņā ar abu komisiju apstiprināto budžetu un ievērojot Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma ierobežojumus.
5. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 2.martā.

§36
Par bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu
Saulkrastu novada domē 2015.gada 9.februārī saņemts Baibas Melderes iesniegums
ar lūgumu ievēlēt viņu atkārtoti par bāriņtiesas priekšsēdētāju, kā arī Stellas Veismanes, Rotas
Ļihačevas un Gunta Vintera iesniegumi ar lūgumu ievēlēt atkārtoti par bāriņtiesas locekļiem.
Iesniegumos apliecināts, ka minētās personas atbilst Bāriņtiesu likuma 10.pantā norādītajām
prasībām.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktā noteikts, ka tikai domes
kompetencē ir ievēlēt bāriņtiesas priekšsēdētāju un locekļus. Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā
daļa nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē
attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem.
Saulkrastu novada dome, pārbaudot visu pretendentu atbilstību Bāriņtiesu likuma
10.pantā norādītajām prasībām, konstatē, ka visi pretendenti atbilst Bāriņtiesu likuma
10.pantā norādītajām prasībām. Tāpat dome konstatē, ka visi pretendenti ir nodarbināti
Saulkrastu novada pašvaldības iestādēs. No Baibas Melderes, pretendentes uz Bāriņtiesas
priekšsēdētājas amatu 2015.gada 24.februārī ir saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut savienot
amatu ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas un Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļa
amatu, savukārt no Gunta Vintera, pretendenta uz Bāriņtiesas locekļa amatu 2015.gada
24.februārī ir saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut savienot amatu ar Pašvaldības policijas
Patruļpolicijas nodaļas priekšnieka un Administratīvās komisijas locekļa amatu.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāklikums) 6.panta pirmajā daļā noteikts, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā
vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Šī panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas
amata pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja šajā likumā vai
citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Savukārt, panta otrajā daļā noteikts, ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts
amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā,
septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas
ierobežojumus, ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem
citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldības institūcijās,
kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā

pārsniedz 50 procentus, vai kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldība vai valsts vai
pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks.
Atbilstoši 7.panta sestajā daļā noteiktajam amatu var savienot, ja to savienošana
nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas
rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Līdz ar to likums atļauj savienot valsts amatpersonas amatu vēl ar diviem citiem
amatiem un domes rīcībā nav informācijas, ka iepriekš minēto amatpersonu darbība konkrētos
amatos var radīt interešu konfliktu.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta
pirmajā daļā noteikts, ka amatpersona (darbinieks) saņem piemaksu ne vairāk kā 30 procentu
apmērā no tai noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba, dienesta)
pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), pilda vakanta amata
(dienesta, darba) pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl
citus pienākumus. Savukārt šī likuma 3.panta 63.daļā noteikts, ka attiecīgajā valsts vai
pašvaldības institūcijā pastāvīgi nodarbināta amatpersona (darbinieks), ja likums tai atļauj
amatu savienošanu, ja savienojamā amata pienākumi neietilpst tās pastāvīgā amata (dienesta,
darba) pienākumos un šīs daļas pirmajā teikumā noteiktajos amatos tā tiek iecelta, ievēlēta vai
apstiprināta kā privātpersona vai organizācijas pārstāvis, ir tiesīga saņemt abas mēnešalgas,
neievērojot šā likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu,
Bāriņtiesu likuma 9.pantu, likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta 63.daļu un Finanšu komitejas 2015.gada 11.februāra sēdes (prot. Nr.2) atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ievēlēt Baibu Melderi par Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem
gadiem.
2. Par Saulkrastu novada bāriņtiesas locekļiem uz pieciem gadiem ievēlēt:
2.1. Stellu Veismani;
2.2. Gunti Vinteri ;
2.3. Rotu Ļihačevu,
3. Atļaut Baibai Melderei, savienot Saulkrastu bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu ar
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas un Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļa
amatu.
4. Atļaut Guntim Vinteram savienot Saulkrastu bāriņtiesas locekļa amatu ar Pašvaldības
policijas Patruļpolicijas nodaļas priekšnieka un Administratīvās komisijas locekļa
amatu.
5. Apstiprināt Bāriņtiesas atalgojumu 2015.gadam:

Nr.p
.k.

Amata saime,
apakšsaime

Amata
līmenis

1.

45.Bāriņtiesas

III

2.

45.Bāriņtiesas

III

Amata
nosaukums
Bāriņtiesas
priekšsēdētājs
Bāriņtiesas
loceklis
apliecinājuma

Maksimālais mēnešalgas
apmērs 2015.g. (euro),

1

358,00

Mēnešalga
konkrētam
amatam
(euro)
358,00

1

358,00

350,00

Amatu
skaits

saskaņā ar Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 3.panta 63 daļu

3.

45.Bāriņtiesas

II

4.

45.Bāriņtiesas

II

5.

45.Bāriņtiesas

I

funkciju veikšanā
Bāriņtiesas
loceklis

Bāriņtiesas
priekšsēdētāja
vietnieks
Bāriņtiesas
priekšsēdētāja
palīgs

2

358,00

184,00

Amatu
skaits

Algu
grupa

Mēnešalgas
maksimālais
apmērs (euro)

1

9

994

-

Mēnešalga
konkrētam
amatam
(euro)
920

0,5

7

788

-

384,26

6. Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam ar Saulkrastu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāju un bāriņtiesas locekļiem noslēgt vienošanos par pienākumu veikšanu.
7. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.martu.

§37
Par Lietvedības un personāla nodaļas izveidošanu
un nodaļas nolikuma apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora Andreja Arņa 09.02.2015.
iesniegumu un iesniegto Lietvedības un personāla nodaļas nolikuma projektu, kas izskatīts
2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.2/2015), pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot iestādes “Saulkrastu novada dome” struktūrvienību “Lietvedības un personāla
nodaļa”, sākot ar 2015.gada 2.martu.
2. Apstiprināt Lietvedības un personāla nodaļas nolikumu.
3. Juridiskajai nodaļai izstrādāt grozījumus 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.13 ”Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”.

§38
Par Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
dalību IZM projektu konkursā
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” 2015.gada 9.februāra vēstuli Nr.1.-5.1/10 „Par PA „Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” Saulkrastu jauniešu iniciatīvas centra dalību Jaunatnes politikas valsts programmas
projektu konkursā”, kas izskatīta 2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas sēdē (prot.Nr.2),
ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, Izglītības un zinātnes
ministrijas 2015. gada 12. janvāra rīkojuma Nr. 50 1.3. punktu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Deleģēt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūru “Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” atbilstoši savai kompetencei pārstāvēt Saulkrastu novada domi JSPA Projektu
konkursā kā projekta pieteicēju, finansējuma saņēmēju, projekta īstenošanas līguma
slēdzēju, projekta īstenotāju un projekta ieviešanas uzraudzības nodrošinātāju ar
projektu „Pasaule mums piedāvā tik daudz! “ ar pieprasīto publisko finansējumu 4
000 euro.

§39
Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumam
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Viļņa Klibiķa 2015.gada 10.februāra iesniegumu, kas izskatīts 2014.gada 11.februāra Finanšu
komitejas sēdē (prot.Nr.2), par dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātajos konkursos valsts
atbalsta pasākumiem zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, ievērojot
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumu Nr.783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” II nodaļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātājā konkursā valsts atbalsta
pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda ar projektu “Zivju resursu
pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 2015. gadā” par kopējo
attiecināmo izmaksu summu 8 426 euro;
2. Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātājā konkursā valsts atbalsta
pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda ar projektu „Dabisko dzīvotņu
kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novadu teritorijā” par kopējo
attiecināmo izmaksu summu 8 730 euro;
3. Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātājā konkursā valsts atbalsta
pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda ar projektu „Dabisko dzīvotņu
kvalitātes uzlabošana Inčupes upē Saulkrastu novadu teritorijā” par kopējo attiecināmo
izmaksu summu 11 765 euro.

§40
Par Lietvedības un personāla nodaļas budžeta izveidošanu
Izskatot pašvaldības izpilddirektora A.Arņa 09.02.2015. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2015. sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1.samazināt Domes (Str.0111) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 1150 (Līgumdarbu algas) par 525,00 euro;
1.1.2. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 23 997,00 euro;
1.1.3. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 693,00 euro;
1.1.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 6 139,00 euro;
1.1.5. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no
kuriem aprēķina iemaksas) par 1 333,00 euro;
1.1.6. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu
apdrošināšanai) par 639,00 euro;
1.1.7. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no
kuriem neaprēķina iemaksas) par 426,00 euro;
1.1.8. EKK 2111 (Iekšzemes komandējumi, dienesta braucieni – dienas nauda) par
50,00 euro;
1.1.9. EKK 2112 (Iekšzemes komandējumi, dienesta braucieni – Pārējie
komandējumu un dienestu braucienu izdevumi) par 150,00 euro;
1.1.10. EKK 22191 (Sakaru pakalpojumi) par 540,00 euro;
1.1.11. EKK 22192 (Interneta pieslēguma maksa) par 450,00 euro;
1.1.12. EKK 22193 (Pasta pakalpojumi) par 1500,00 euro;
1.1.13. EKK 2235 (Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem) par 1 500,00
euro;
1.1.14. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 1 100,00 euro;
1.1.15. EKK 23111 (Kancelejas preces) par 2 000,00 euro;
1.1.16. EKK 231201 (Inventārs) par 1 035,00 euro;
1.1.17. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 909,00 euro;
1.1.18. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 715,00 euro.
1.2.Izveidot Lietvedības un personāla nodaļas (Str.0124) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1150 (Līgumdarbu algas) par 525,00 euro;
1.2.2. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 23 997,00 euro;
1.2.3. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 693,00 euro;
1.2.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 6 139,00 euro;
1.2.5. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no
kuriem aprēķina iemaksas) par 1 333,00 euro;
1.2.6. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu
apdrošināšanai) par 639,00 euro;
1.2.7. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no
kuriem neaprēķina iemaksas) par 426,00 euro;
1.2.8. EKK 2111 (Iekšzemes komandējumi, dienesta braucieni – dienas nauda) par
50,00 euro;
1.2.9. EKK 2112 (Iekšzemes komandējumi, dienesta braucieni – Pārējie
komandējumu un dienestu braucienu izdevumi) par 150,00 euro;
1.2.10. EKK 22191 (Sakaru pakalpojumi) par 540,00 euro;
1.2.11. EKK 22192 (Interneta pieslēguma maksa) par 450,00 euro;
1.2.12. EKK 22193 (Pasta pakalpojumi) par 1500,00 euro;
1.2.13. EKK 2235 (Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem) par 1 500,00
euro;

1.2.14. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 1 100,00 euro;
1.2.15. EKK 23111 (Kancelejas preces) par 2 000,00 euro;
1.2.16. EKK 231201 (Inventārs) par 1 035,00 euro;
1.2.17. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 909,00 euro;
1.2.18. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 715,00 euro.
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 degvielas patēriņu normas palielināšanu
Izskatot PII “Rūķītis” vadītājas S.Tībergas 21.01.2015. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2015. sēdē, protokols Nr.2, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt PII “Rūķītis” vadītājas degvielas limitu mēnesī 80 litru apmērā ar
2015.gada 1.martu.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1. samazināt PII “Rūķītis” (Str.041) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 1150 (Līgumdarbu algas) par 525,00 euro.
1.2. palielināt PII “Rūķītis” (Str.041) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1128 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas,
no kuriem neaprēķina iemaksas) par 175,00 euro;
1.2.2. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 350,00 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 2. punktā minētos grozījumus.

§42
Par nepabeigtās būvniecības sastāvā esošu objektu
virzību Saulkrastu novada pašvaldībā
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara
2015.gada 22.janvāra iesniegumu par atsevišķiem nepabeigtiem būvniecības objektiem, kas
izskatīts 2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.2) un, pamatojoties uz
Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 10.punkta 10.1.apakšpunktā noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:

1. Uzņemt inženierbūvju ilgtermiņu ieguldījumu sastāvā ielu apgaismes līniju, palielinot
elektrolīnijas T-5967-Z-4 bilances vērtību par Euro 114342.98;
2. Uzņemt transportbūvju ilgtermiņu ieguldījumu sastāvā A.Kalniņa ielas (ietves)
palielinot Stirnu ielas bilances vērtību par Euro 60255.68;
3. Uzņemt transportbūves ilgtermiņu ieguldījumu sastāvā Atpūtas ielas gājēju ietves,
palielinot Atpūtas ielas bilances vērtību par Euro 9070.07;
4. Uzņemt transportbūves ilgtermiņu ieguldījumu sastāvā Bērzu alejas gājēju ietves,
palielinot Bērzu alejas bilances vērtību par Euro 28054.89;
5. Par lēmuma izpildi atbildīgo noteikt Saulkrastu novada domes Finanšu un
grāmatvedības nodaļas galveno grāmatvedi.

§43
Par dotācijas izmaksu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa G.Ozoliņa 04.02.2015.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2015. sēdē,
protokols Nr.2, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” iesniegto aktu Nr.9C/0115,
2. Pārskaitīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” dotāciju 3 400,00 euro apmērā no
Speciālā budžeta izdevumu pozīcijas “Dabas resursu nodoklis” EKK 3262 (Dotācija
kapitālsabiedrībām).
§44
Par līdzekļu piešķiršanu datortehnikas iegādei
Izskatot IS administratora E.Garanča 11.02.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Finanšu komitejas 11.02.2015. sēdē, protokols Nr.2, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos:
1.1.
samazināt Domes (Str.0111) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 826,00 euro.
1.2.
palielināt Domes (Str.0111) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 231201 (Inventārs) par 130,00 euro, lai iegādātos dokumentu
iznīcinātāju;
1.2.2. EKK 5121(Datorprogrammas) par 136,00 euro, lai iegādātos ABBY
Fine reader datorprogrammu;
1.2.3. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 560,00
euro, lai iegādātos divus printerus.
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.

§45
Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes
2015.gadam apstiprināšanu
Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 2015.gada
10.februāra iesniegumu, kas izskatīts 2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas sēdē
(protokols Nr.2) un, pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250
„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 20.2 punktā noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi
2015.gadam.

§46
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē
Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu speciālista A.Blankenberga
19.02.2015. iesniegumu par piedalīšanos nekustamā īpašuma Ainažu iela 11A, Saulkrastos,
pirmajā izsolē, par kuras rīkošanu 23.03.2015. Rīgas apgabaltiesas 43.iecirkņa zvērināts tiesu
izpildītājs Miks Kozlovskis paziņojis oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas
7.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.

§47
Par KPFI projekta īstenošanu
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Viļņa Klibiķa 2015.gada 25.februāra iesniegumu par dalību KPFI atklātā projektu konkursā
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā”, uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „ PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta pieteikumu „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Saulkrastu novada publiskā apgaismojuma infrastruktūrā” Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas organizētā KPFI atklātā projektu konkursā
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros par projekta kopējām izmaksām 284 200 euro
(divi simti astoņdesmit četri tūkstoši divi simti eiro) apmērā, no kurām 274 267 euro
(divi simti septiņdesmit četri tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi eiro) ir attiecināmās
izmaksas, un apņemas nodrošināt projekta īstenošanai līdzfinansējumu 94 955 euro
(deviņdesmit četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit pieci eiro) apmērā, no kuriem :
1.1. 85 023 euro (astoņdesmit pieci tūkstoši divdesmit trīs eiro) apmērā
līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ņemot aizdevumu Valsts kasē;
1.2. 9 932 euro (deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi eiro) apmērā
līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai ņemot aizņēmumu Valsts
kasē.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

