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

DOMES SĒDES
PROTOKOLS
2017.gada 29.novembrī

Nr. 19/2017

Sēde sasaukta 2017.gada 29.novembrī plkst. 15.00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Bruno Veide, Ivars Veide, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne,
Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Oksana Vanaga, Līga Vaidere, Normunds Līcis, Mārtiņš Kišuro,
Alens Horsts, Aiva Aparjode
Nepiedalās deputāti:
Santa Ancāne (iemesls nav zināms)
Jurģis Grabčiks (iemesls nav zināms)
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko
personu datu aizsardzības likumu

Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi, aicina deputātus papildināt darba kārtību ar
šādiem jautājumiem:
64. Par vidi degradējušas ēkas statusa atcelšanu ēkām Jūras prospektā 2A
65. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana
Zvejniekciemā”
66. Par pašvaldībai piederošās cirsmas Zvejnieku ielā 13, Saulkrastos, Saulkrastu novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
67. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
68. Par deputāta Jurģa Grabčika deputāta pilnvaru izbeigšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
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NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 25.10.2017. domes sēdes lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
3. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
7. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu
8. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu
9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DMLV”
10. Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu
11. Par grozījumiem un papildinājumiem 2016.gada 3.augusta zemes nomas līgumā
12. Par 2014.gada 30.aprīļa Saulkrastu novada domes sēdes lēmuma “Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un pašvaldībai piekrītošo lauku apvidus zemi” atcelšanu
13. Par palīdzības sniegšanu pašvaldības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu
pašvaldības īrējamu dzīvojamo telpu un par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
14. Par palīdzības sniegšanu pašvaldības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu
pašvaldības īrējamu dzīvojamo telpu un par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
15. Par zemes lietošanas mērķa maiņu
16. Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvā
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
17. Par Saulkrastu novada sabiedrības veselības veicināšanas plāna 2017.-2020. gadam izstrādi
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
18. Par līguma noslēgšanu ar nodibinājumu „Kristīgi izglītojošs bērnu un jauniešu centrs
„Matejs”” par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes
pakalpojuma nodrošināšanu
19. Par līguma noslēgšanu ar SIA „Pūces skola” par pašvaldības līdzfinansēta bērnu
uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
20. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/
21. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/
22. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds uzvārds/
23. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds uzvārds/
24. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds uzvārds/
25. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds uzvārds/
26. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts izglītības satura centru
27. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu stipendiju
piešķiršanas nolikums” apstiprināšanu
Finanšu komitejas lēmumi
28. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu
novadā”” precizēšanu
29. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības
nolikums”” apstiprināšanu
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30. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma
nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā””
apstiprināšanu
31. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu 2014.gada 29.janvāra iekšējos noteikumos
Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”” apstiprināšanu
32. Par grozījumiem pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetā
33. Par malkas iegādei nepieciešamajiem līdzekļiem
34. Par grozījumiem Saulkrastu būvvaldes budžetā
35. Par grozījumiem Juridiskās nodaļas budžetā
36. Par grozījumiem Lietvedības un personāla nodaļas budžetā
37. Par grozījumiem Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžetā
38. Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā
39. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā
40. Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā
41. Par grozījumiem Sociālo pabalstu budžetā
42. Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžetā
43. Par grozījumiem Zvejniekciema vidusskolas budžetā
44. Par USG iekārtas iegādi un pamatkapitāla palielināšanu pašvaldības sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca”
45. Par papildus finansējuma piešķiršanu pabalsta izmaksai
46. Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā
47. Par grozījumiem Tautsaimniecības budžetā
48. Par budžeta grozījumiem
49. Par finansējuma paredzēšanu izglītojamo pārvadājumiem
50. Par īpašumu uzņemšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē
51. Par īpašuma Grīņu iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, uzņemšanu
pašvaldības grāmatvedības bilancē
52. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds uzvārds/
53. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
54. Par darba koplīguma noslēgšanu ar Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrības
Saulkrastu novada domes pirmorganizāciju
55. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstos
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
56. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/
57. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/
58. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/
59. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/
60. Par /vārds uzvārds/deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
61. Par grozījumiem Sociālās aprūpes mājas budžetā
62. Par grozījumiem mērķdotācijai 5.6.gadīgo mācību līdzekļiem
63. Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts
meži”
64. Par vidi degradējušas ēkas statusa atcelšanu ēkām Jūras prospektā 2A
65. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana
Zvejniekciemā”
66. Par pašvaldībai piederošās cirsmas Zvejnieku ielā 13, Saulkrastos, Saulkrastu novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
67. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
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68. Par deputāta Jurģa Grabčika deputāta pilnvaru izbeigšanu
§1
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 25.10.2017. domes sēdes lēmumu izpildi
Ziņo pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis par 25.10.2017. domes sēdes lēmumu izpildi.
Visi 25.10.2017. lēmumi ir izpildīti.
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai.
§2
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo B.Veide.
Izskatot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”, juridiskā adrese Vaiņodes iela 1, Rīga,
nekustamo īpašumu speciālistes Rietumvidzemes reģionā A.Lucas 11.10.2017. iesniegumu ar
lūgumu mainīt nekustamā īpašuma “Valsts mežs”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330040624 lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas mērķi
atbilstoši noslēgtajam zemes nomas līgumam.
Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16., 17.5. pantu un 15.11.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes
atzinumu (protokols Nr. 12/2017),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13(E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt dalīto zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80330040624 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajā atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādītā lietošanas mērķa (NĪLM kods 0501) - platība 3,54 ha, komercdarbības objektu
apbūve (NĪLM kods 0801) - platība 2,845 ha.
Lēmums Nr.277 protokola pielikumā
§3
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga, 17.10.2017. iesniegumu par zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu pašvaldības īpašumam Smilšu ielā 3, Saulkrastos, kadastra Nr.80130020428,
kas izskatīts 15.11.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols
Nr.12/2017, pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar
Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas
3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, Ministru
kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” ,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes
ierīcības projektu, kadastra Nr.80130020428.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
Lēmums Nr.278 protokola pielikumā
§4
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, 17.10.2017. iesniegumu ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma Vēju
ielā 4, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā ar kadastra apzīmējumu
80330011221, lietošanas mērķi no individuālo māju apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi,
Saulkrastu novada dome konstatē.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem
Nekustamā īpašuma noteiktais lietošanas mērķis (turpmāk - NĪLM) ir individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme, kods 0601, platība 0,9739 ha.
Spēkā esošajā Saulkrastu novada teritorijas plānojumā Nekustamā īpašuma noteiktā plānotā
izmantošana – savrupmāju apbūves teritorija.
Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.punktu, 14.1 1. apakšpunktu, kurš nosaka, ka neapgūta apbūves zeme ir neapbūvēta
apbūves zeme, kurai nav izbūvēta infrastruktūra – piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma
iespējas bez papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves, 23.1. apakšpunktu,
saskaņā ar 15.11.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols
Nr. 12/2017),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai Vēju iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, kadastra apzīmējums 80330011221, lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas
mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600) platība 0,12 ha, zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods 0101) - platība 0,8539 ha.
Lēmums Nr.279 protokola pielikumā
§5
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo B.Veide.
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Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, 17.10.2017. iesniegumu ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma Vēju
ielā 1, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā ar kadastra apzīmējumu
80330011220, lietošanas mērķi no individuālo māju apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi,
Saulkrastu novada dome konstatē.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem
Nekustamā īpašuma noteiktais lietošanas mērķis (turpmāk – NĪLM) ir individuālo dzīvojamo
apbūves zeme, kods 0601, platība 0,5391 ha.
Spēkā esošajā Saulkrastu novada teritorijas plānojumā Nekustamā īpašuma noteiktā plānotā
izmantošana – savrupmāju apbūves teritorija.
Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.punktu, 14.1 1. apakšpunktu, kurš nosaka, ka neapgūta apbūves zeme ir neapbūvēta
apbūves zeme, kurai nav izbūvēta infrastruktūra – piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma
iespējas bez papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves, 23.1. apakšpunktu,
saskaņā ar 15.11.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols
Nr. 12/2017),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai Vēju iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, kadastra apzīmējums 80330011220, lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas
mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600) platība 0,12 ha, zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods 0101) - platība 0,4191 ha.
Lēmums Nr.280 protokola pielikumā
§6
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
N.Līcis uzdod jautājumu, vai visiem īpašumiem ir piekļuves.
B.Veide atbild, ka piekļūšana ir gan no Lauku ielas, gan no Pļavas ielas.
Izskatot SIA “Terra Topo”, reģistrācijas Nr. 44103043752, zemes ierīkotāja Ivara Žagara
27.10.2017. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam
Pļavas ielā 15, Saulkrastos, (kadastra Nr.80130030762), adreses piešķiršanu jaunizveidotajām
zemes vienībām un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.11.2017. sēdē, protokols
Nr.12/2017, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas
nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu,
08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, kas nosaka,
ka adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau veidojot jaunu zemes vienību 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,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Terra Topo” izstrādāto nekustamā īpašuma Pļavas iela 15 (kadastra Nr.
80130030762), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’(kadastra
apz.80130030075) – Lauku iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas
mērķi – ,, neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’ (Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa (turpmāk – NĪLM) kods 0600, platība 0,12 ha, zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) - platība 0.1225 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,2’’(kadastra
apz.80130030076) - Pļavas iela 15A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt dalīto
lietošanas mērķi – ,, neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’ (NĪLM kods
0600), platība 0,12 ha, zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(NĪLM kods 0201) - platība 0.1241 ha.
4. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,3’’(kadastra
apz.80130030077) un uz zemes gabala esošajām ēkām un būvēm - Pļavas iela 15,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi – ,,individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme’’ (NĪLM kods 0601), platība 0,12 ha, zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) - platība 0.4580 ha.
Lēmums Nr.281 protokola pielikumā
§7
Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu
Ziņo B.Veide.
S.Osīte jautā, kāpēc ir nepieciešams mainīt adreses.
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis
Blankenbergs paskaidro, ka adreses tiek mainītas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.698 “ Adresācijas noteikumi”.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga, 18.10.2017. iesniegumu par adreses maiņu
nekustamajiem īpašumiem, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas
24.08.2017. vēstuli “Par adrešu piesaisti ielām”, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
15.11.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.12/2017,
pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 3.,
9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju,
ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai
precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām
prasībām, 14. un 19.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei
paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
7

NOLEMJ:
1. Mainīt adreses nekustamajiem īpašumiem un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm,
piešķirt jaunas adreses un likvidēt esošās adreses Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā:
Esošā adrese

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kad.Nr.

Jaunā adrese

"Apsītes", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161

80330010244

Jūras prospekts 16, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Būvnieki", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161

80330010116

Jūras prospekts 16A, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Būvnieki -1", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161

80330010112

Jūras prospekts 18, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Būvnieki -2", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Aizvēji", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Buši", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Ievarti", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Silanži", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Zanes", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Saulrīti", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Brāzmas", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Brangas", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Kamenes", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Lejasbites", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161

80330010114

80330010076

80330010899

80330010867

80330010523

80330010208

80330010892

80330010791

80330010362

80330011278

80330011064

Jūras prospekts 18A, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 26, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 28, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 30, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 30A, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 36, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 38, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 40, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 42, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 44, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 46, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

"Bites", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Vecbites", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Brūveļi", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Mazbrūveļi", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Jaunbrūveļi", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Kausi", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Smiltiņas", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Avotiņi", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
"Avoti", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
Jūras prospekts 3,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161
Jūras prospekts 5,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161
,,Plūdoņi'', Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
,,Zīlītes'', Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
,,Ziedoņi'', Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
,,Medņi'', Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
Jūras prospekts 13,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161
Jūras prospekts 15,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161
,,Vectimmāji'', Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161

80330010124

80330010552

80330010275

80330010675

80330010136

80330010194

80330010342

80330010122

80330010127

80330010793

80330010961

80330010668

80330010038

80330010019

80330010106

80330010627

80330010572

80330010432

Jūras prospekts 48, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 50, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 52, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 54, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 56, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 58, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 60, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 9, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 11, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 13, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 15, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 17, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 19, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 21, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 23, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 25, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 27, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Jūras prospekts 29, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Jūras prospekts 34A,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161
Jūras prospekts 36,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161
,,Vālodzes'', Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
,,Jaunvālodzes'', Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
,,Dzenīši'', Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
Jūras prospekts 26B,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161
Jūras prospekts 24A,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161
Jūras prospekts 24,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161
Jūras prospekts 26A,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161
Jūras prospekts 26,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161
Jūras prospekts 28,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161
Jūras prospekts 30,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161
Jūras prospekts 34A,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161
Jūras prospekts 36,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161
,,Zīlītes -1'', Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
,,Dzērves'', Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161
,,Piekūni'', Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161

80330011074

80330011075

80330010959

80330011208

80330010695

80330011080

80330011081

80330010960

80330011079

80330011078

80330011077

80330011076

80330011074

80330011075

80330010195

80330011099

80330011098

Dzenīšu iela 2, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Dzenīšu iela 4, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Dzenīšu iela 8, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Dzenīšu iela 10, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Dzenīšu iela 14, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Dzenīšu iela 1, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Dzenīšu iela 3, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Dzenīšu iela 5, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Dzenīšu iela 7, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Dzenīšu iela 9, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Dzenīšu iela 11, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Dzenīšu iela 13, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Dzenīšu iela 2, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Dzenīšu iela 4, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Dzenīšu iela 15, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Dzenīšu iela 19, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
Dzenīšu iela 21, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161
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50

51

52

53

54

,,Vikingi'', Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161

80330011148

Ziemeļblāzmas iela 2, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

,,Vecplatkāji 6'', Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161

80330011394

Ziemeļblāzmas iela 4, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

,,Vecplatkāji 7'', Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161

80330011395

Ziemeļblāzmas iela 6, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

,,Vecplatkāji 8'', Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2161

80330011398

Ziemeļblāzmas iela 8, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

,,Vecplatkāji 10'',
Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161

80330011396

Ziemeļblāzmas iela 10, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

Lēmums Nr.282 protokola pielikumā
§8
Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga, 24.10.2017. iesniegumu par adreses maiņu
nekustamajiem īpašumiem, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 15.11.2017. Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.12/2017, pamatojoties uz Ministru kabineta
08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 3., 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības
domei bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese
adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja
reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, 14. un 19.punktu, kas nosaka, ka
pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt adreses nekustamajiem īpašumiem un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm,
piešķirt jaunas adreses un likvidēt esošās adreses Ainavas ciemā, Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā:
Esošā adrese

1

“Teteri”, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2160

Kadastra Nr.
80330030917

Jaunā adrese
Teteru iela 2, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

“Ainava 4”, Ainava,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2160
“Ainava 7”, Ainava,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2160
“Ainava 1”, Ainava,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2160
“Ainava 2”, Ainava,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2160
“Ainava 3”, Ainava,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2160
“Ainava 13”, Ainava,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2160
“Apogi”, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161
“Ainava 14”, Ainava,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2160
“Ainava 16”, Ainava,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2160
“Ainava 18”, Ainava,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2160
“Ainava 11”, Ainava,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2160
“Ainava 19”, Ainava,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2160
“Ainava 10”, Ainava,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2160
“Ainava 9”, Ainava,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2160
“Ainava 8”, Ainava,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2160
“Ainava 6”, Ainava,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2160
“Ainava 6A”, Ainava,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2160
“Ainava 5”, Ainava,
Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., LV-2160

80330032826

80330030471

80330030183

80330031148

80330031149

80330030173

80330030126

80330032906

80330031151

80330030255

80330032464

80330030545

80330030256

80330031150

80330031154

80330031153

80330032967

80330031152

Teteru iela 4, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160
Teteru iela 6, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160
Teteru iela 1, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160
Teteru iela 3, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160
Teteru iela 5, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160
Apogu iela 4, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160
Apogu iela 6, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160
Teteru iela 7, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160
Teteru iela 9, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160
Teteru iela 11, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160
Teteru iela 8, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160
Teteru iela 10, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160
Rubeņu iela 1, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160
Rubeņu iela 3, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160
Rubeņu iela 5, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160
Rubeņu iela 2, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160
Rubeņu iela 2A, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160
Rubeņu iela 4, Ainava,
Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160

12

Lēmums Nr.283 protokola pielikumā
§9
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DMLV”
Ziņo B.Veide.
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists A.Blankenbergs
norāda uz drukas kļūdu lēmumprojektā.
Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2017.gada 27.oktobrī saņemts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “DMLV”, reģ.Nr.40103417352, juridiskā adrese: “Zvejnieki 1”,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, valdes locekļa Māra Vītola, 2017.gada
17.oktobra iesniegums par 2014.gada 3.jūlijā noslēgtā līguma par zemes gabala nomu izbeigšanu.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2014.gada 2.jūlija lēmumu (sēdes protokols
Nr.10,§3) 2014.gada 3.jūlijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.LI084 (turpmāk – Līgums) ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DMLV” (turpmāk – Nomnieks), nododot nomas lietošanā
nekustamo īpašumu Smilšu ielā 10A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013
002 0494, 1894 m2. Līgums noslēgts uz 25 (divdesmit pieciem) gadiem.
2017.gada 31.maija Domes sēdē, pieņemts lēmums (prot.Nr.7/2017§7) “Par būvniecības
pabeigšanas termiņa pagarināšanu”. Pamatojoties uz Domes 2017.gada 31.maija lēmumu un
2014.gada 3.jūlija zemes nomas līguma 2.3.punktu, noslēgta vienošanās par grozījumu Līgumā,
kas nosaka, ka Nomnieks 5 (piecu) gadu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas pabeidz
būvniecību, ko apstiprina akts par ēku nodošanu ekspluatācijā.
Nomnieka pārstāvis – valdes loceklis Māris Vītols 2017.gada 17.oktobra iesniegumā lūdz
izbeigt Līgumu, pamatojoties uz līguma 6.5.1. apakšpunktu.
Saskaņā ar Līguma 6.5. punkta nosacījumiem, Nomniekam ir tiesības vienpusēji izbeigt
Līgumu pirms termiņa, nemaksājot nomas maksu par visu nolīgto nomas termiņu (6.1.punkts –
līgums noslēgts uz 25 gadiem), 3 (trīs) mēnešus iepriekš rakstiski paziņojot par to Domei
(Iznomātājam), ja saimniecisku apsvērumu dēļ Nomnieks nav ieinteresēts un/vai nav spējīgs
turpināt nomas attiecības.
Līguma 6.7.punkts nosaka, ka Līguma izbeigšana pirms termiņa neatbrīvo Nomnieku no
pienākuma izpildīt maksājumu saistības, kuras viņš uzņēmies saskaņā ar Līgumu, ievērojot
6.5.punkta noteikumu par nomas maksu.
Saskaņā ar Līgumu Nomniekam par zemesgabala lietošanu ir jāmaksā nosolītā nomas
maksa EUR 880,00, PVN 21% EUR 184,80, kopā gadā EUR 1064,80 un nekustamā īpašuma
nodoklis. Uz Domes lēmuma pieņemšanas brīdi Nomnieks ir nomaksājis nekustamā īpašuma
nodokli, bet nomas maksa nav samaksāta par 3. un 4.ceturksni EUR 532,00 apmērā.
Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 47.pantu, Līguma 6.5.punkta 6.5.1. apakšpunktu un 6.7.punktu, Domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 15.oktobra sēdes atzinumu (protokols
Nr.12/2017),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 1.decembri izbeigt 2014.gada 3.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DMLV”, reģ.Nr.40103417352, juridiskā adrese:
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2.

3.
4.

“Zvejnieki 1”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, par Saulkrastu
novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Smilšu iela 10A, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013 003 0494, 1894 m2 platībā, nomu.
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “DMLV” līdz 2017.gada 31.decembrim nomaksāt
nomas maksas parādu par 2017.gada 3.un 4.ceturksni EUR 532,00 (pieci simti trīsdesmit
divi euro 00 centi).
Juridiskai nodaļai sagatavot un noslēgt rakstisku vienošanos par zemes nomas līguma
izbeigšanu.
Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.

Lēmums Nr.284 protokola pielikumā
§10
Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu
Ziņo B.Veide.
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists A.Blankenbergs
informē, ka zeme ir iznomāta ar apbūves tiesībām, ir uzcelta ēka. Īpašnieks saņēma atteikumu no
zemesgrāmatas reģistrēt ēku, jo no 01.01.2017. mainījies likums, nepieciešams papildināt zemes
nomas līgumu ar punktu, ka zemes īpašnieks piekrīt īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā. Zemes
gabalam tika izstrādāts zemes ierīcības projekts, gabals tika sadalīts atsevišķos īpašumos,
iznomājamam zemes gabalam ir mainījusies adrese.
E.Grāvītis uzdod jautājumu par līguma darbības termiņu.
B.Veide paskaidro, ka līgums tiek slēgts ar darbības termiņu desmit gadi no parakstīšanas brīža.
Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2017.gada 16.oktobrī saņemts /vārds uzvārds/,
dzīvo /adrese/ Rīgā, pilnvarotās personas /vārds uzvārds/ 2017.gada 17.oktobra iesniegums par
grozījumiem 2004.gada 1.oktobra zemes nomas līgumā.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
/vārds uzvārds/ 2017.gada 16.oktobra iesniegumā (turpmāk – Iesniegums) lūdz grozīt
2004.gada 1.oktobra zemes nomas līgumā iznomātā zemes gabala adresi no Airu iela 4A,
Saulkrasti, uz Airu iela 2, Saulkrasti, pamatojoties uz Saulkrastu novada būvvaldes 2017.gada
23.augusta izziņu 14.14/0820170642/IZZ379 “Par nepabeigto būvniecību”, papildināt iepriekš
minēto zemes nomas līgumu, ka uz iznomātās zemes vienības atrodas /vārds uzvārds/ piederoša
ekspluatācijā nenodota būve ar kadastra apzīmējumu 80130010402001, un lūdz izsniegt
Saulkrastu novada domes piekrišanu jaunbūves ierakstīšanai zemesgrāmatā, kā patstāvīgu ēku
īpašumu uz /vārds uzvārds/ vārda.
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2004.gada 29.septembra Saulkrastu pilsētas
domes lēmumu (sēdes protokols Nr.9§97) 2004.gada 1.oktobrī noslēgts zemes nomas līgums
(turpmāk – Līgums) ar /vārds uzvārds/ (bijusi /vārds uzvārds/), /personas kods/, zemesgabala Airu
ielā 4A, Saulkrastos, kopplatībā 1170 m2, nomu. Līgums noslēgts uz 3 (trīs) gadiem, un spēkā līdz
2007.gada 30.septembrim.
Pamatojoties uz Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 27.jūnija lēmumu
(protokols Nr.10 §17) “Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds uzvārds/” (2007.gada
13.septembra Vienošanās par grozījumiem 2004.gada 1.oktobra zemes nomas līgumā),
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2010.gada 29.septembra lēmumu (protokols Nr.11§)
“Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds uzvārds/” (2010.gada 30.septembra Vienošanās
par grozījumiem 2004.gada 1.oktobra zemes nomas līgumā), un pamatojoties uz Saulkrastu
novada domes 2011.gada 31.augusta lēmumu (protokols Nr.17§27) “Par zemes nomas līguma
pagarināšanu ar /vārds uzvārds/” (2011.gada 8.septembra Vienošanās par grozījumiem 2004.gada
1.oktobra zemes nomas līgumā), 2004.gada 1.oktobra zemes nomas līgums spēkā līdz 2021.gada
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31.augustam, un Saulkrastu pašvaldības īpašumā esošs zemesgabals ar adresi Airu iela 4A,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, un kadastra apzīmējumu 80130010402, platība 1168 m2, iznomāts
ar apbūves tiesībām.
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 2.augusta nostiprinājuma lūgumu no
Saulkrastu pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma Zvejnieku iela 13, Saulkrasti, Saulkrastu
novads (Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000453823), atdalīti zemes īpašumi
Airu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads (Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums
Nr.100000453823) un Airu iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads (Saulkrastu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000570763). Saskaņā ar Zemesgrāmatu apliecību nekustamā
īpašuma Airu iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs: 80130010009, zemes
vienības (kadastra apzīmējums 80130010402) platība – 1168 m2.
Pašvaldības rīcībā ir Saulkrastu novada būvvaldes 2017.gada 23.augusta izziņa “Par
nepabeigto būvniecību”. Izziņa apliecina, ka /vārds uzvārds/ piederoša būve – pirts (pamati), kas
atrodas Airu ielā 2, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nav nodota ekspluatācijā. Izziņas piezīmes:
būvprojekts 2016.gada 30.maijā saskaņots Saulkrastu novada būvvaldē. 2016.gada 21.aprīlī izdota
būvatļauja Nr.32/16.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Civillikuma 1867., 1868.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Zemesgrāmatu likuma 8.pantu, 61.panta
pirmās daļas 1., 2.punktu, likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 4., 5.punktu, saskaņā ar 2004.gada 1.oktobra zemes nomas līguma 1.5., 7.1., 7.2.punktu,
Domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 15.novembra sēdes atzinumu
(protokols Nr.12/2017),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar /vārds uzvārds/, /personas kods/, 2004.gada 1.oktobra pārjaunojuma līgumu
par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 80130010402, adresi: Airu iela 2, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, ar kopējo platību 1168 m2, nomu.
2. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja vienošanās, nodošanas – pieņemšanas akts un līgums netiek noslēgts
minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.285 protokola pielikumā
§11
Par grozījumiem un papildinājumiem 2016.gada 3.augusta zemes nomas līgumā
Ziņo B.Veide. Uz zemes gabala ir pašvaldībai nepiederoša ēka, īpašnieks vēlas ierakstīt ēku
zemesgrāmatā, saņēma atteikumu. Lai ierakstītu īpašumu zemesgrāmatā, nepieciešams papildināt
nomas līgumu ar punktu, ka pašvaldība tam piekrīt.
Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2017.gada 13.novembrī saņemts /vārds
uzvārds/, /personas kods/, dzīvo /adrese/, Kadaga, Ādažu novads, 2017.gada 13.novembra
iesniegums par grozījumiem 2016.gada 3.augusta zemes nomas līgumā.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2017.gada 16.oktobra iesniegumā (turpmāk – Iesniegums) /vārds uzvārds/ (turpmāk –
Nomnieks) lūdz veikt grozījumus 2016.gada 3.augustā noslēgtajā zemes nomas līgumā (turpmāk
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– Līgums), paredzot Nomnieka tiesības ierakstīt Zemesgrāmatā būvi kā patstāvīgu nekustamo
īpašumu.
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2016.gada 27.jūlija lēmumu (sēdes protokols
Nr.10/2016§23) 2016.gada 3.augustā noslēgts līgums (turpmāk – Līgums) ar Nomnieku, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 003 2811, adrese: “Vēsma 237”, Vēsma, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, kopplatībā 0,0600 ha, nomu. Līgums noslēgts uz 10 gadiem, un spēkā
līdz 2026.gada 1.augustam. Uz Līguma noslēgšanas brīdi zemes vienība piederēja Domei saskaņā
ar Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 27.augusta lēmumu Nr.8§13 par zemes
piekritību pašvaldībai.
Līguma 1.2. punktā noteikts, ka uz iznomātās zemes vienības atrodas: dārza māja (kadastra
apzīmējums 8033 003 2811 001), šķūnis (kadastra apzīmējums 8033 003 2811 002) un siltumnīca
(kadastra apzīmējums 8033 003 2811 003).
Pašvaldības rīcībā ir 2017.gada 16.janvārī un 2017.gada 10.jūlijā izdotas Saulkrastu
novada būvvaldes izziņas Nr.14.14/0120170250/IZZ019 “Par nepabeigto būvniecību”, un
Nr.14/14/0720170194/IZZ306 “Par nepabeigto būvniecību”. Izziņas apliecina, ka dārza māja
(būve) nav nodota ekspluatācijā. Dārza mājas īpašnieks – /vārds uzvārds/ (pamatojums:
21.06.2016. Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Karinas Kaugures izdota Mantojuma apliecība
(akts par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā).
2016.gadā laika periodā no 16.jūlija līdz 30.septembrim uzmērīta pašvaldības piekritīgā
zemes vienība “Vēsma 237”, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. Saskaņā ar Zemes
robežu plānu zemes vienības platība ir 0,0728 ha, un saskaņā ar Situācijas plānu uz zemes vienības
atrodas pašvaldībai nepiederoša būve ar kadastra apzīmējumu 8033 003 2811 001.
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2017.gada 2.augusta uzziņu
Nr.7.6/0820170069/IZ1262, nekustamā (zemes) īpašuma (kadastra numurs 8033 003 2811)
tiesības nostiprinātas uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda (Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000569822, žurnāla Nr.300004406436, datums 07.08.2017., lēmuma datums
14.08.2017., tiesnese Ināra Kuzņecova.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 47.pantu, Zemesgrāmatu likuma 8.pantu, 61.panta pirmās daļas 1., 2.punktu,
likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, saskaņā ar Līguma 1.3.
un 7.2. punktu, Domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 15.novembra
sēdes atzinumu (protokols Nr.12/2017),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Grozīt 2016.gada 3.augusta zemes nomas līgumā iznomātā zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 80330032811, kopplatību: no 0,0600 ha uz 0,0728 ha.
2. Grozīt 2016.gada 3.augusta zemes nomas līguma 1.2.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“1.2. Uz iznomātās zemes vienības atrodas /vārds uzvārds/, /personas kods/,
ekspluatācijā nenodota dārza māja (kadastra apzīmējums 8033 003 2811 001).”
3. Papildināt 2016.gada 3.augusta zemes nomas līgumu ar punktu, ka pašvaldība piekrīt,
ka būve – dārza māja tiek ierakstīta zemesgrāmatā kā patstāvīgs būvju īpašums uz /vārds
uzvārds/ vārda.
4. Juridiskai nodaļai sagatavot un noslēgt rakstisku vienošanos par grozījumiem 2016.gada
3.augusta zemes nomas līguma.
Lēmums Nr.286 protokola pielikumā
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§12
Par 2014.gada 30.aprīļa Saulkrastu novada domes sēdes lēmuma “Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un pašvaldībai piekrītošo lauku apvidus zemi” atcelšanu
Ziņo B.Veide.
Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2017.gada 2.novembrī saņemts /vārds
uzvārds/ pilnvarotās personas /vārds uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, Jubileja, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, 2017.gada 2.novembra iesniegums par Domes sēdes lēmuma anulēšanu.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Dome 2014.gada 30.aprīlī, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās
nodaļas 18.02.2014. iesniegto informāciju “Par fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskā
valdījumā esošām zemes vienībām” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, pieņēma lēmumu “Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un pašvaldībai piekrītošo lauku apvidus zemi” (turpmāk –
Lēmums). Ar Lēmumu izbeidza zemes lietošanas tiesības /vārds uzvārds/, /personas kods/, uz
zemes gabalu 0,0584 ha platībā „Jubileja 224”, Jubileja, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra apzīmējums 80330032527 un Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme „Jubileja 224”, Jubileja, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads.
Pamatojoties uz Zemes pirkuma līgumu Nr.21/NL-3668 un zemesgrāmatas apliecību
/vārds uzvārds/ pilnvarotā persona – /vārds uzvārds/ 2017.gada 2.novembra iesniegumā (turpmāk
– Iesniegums) lūdz atcelt Lēmumu.
Pēc Latvijas Hipotēku un zemes bankas 2010.gada 27.decembra Zemes pirkuma līguma
Nr.21/NL-3668 (turpmāk – Līgums) redzams, ka pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Rīgas
reģionālās nodaļas 2009.gada 10.septembra lēmumu Nr.15 – 03 – R1/372, saskaņā ar Līgumu
/vārds uzvārds/ ieguvis īpašumā par samaksu zemesgabalu d/s Jubileja Nr.224, kas atrodas
Saulkrastu novada Saulkrastu pagasta teritorijā (šobrīd adrese: “Jubileja 224”, Jubileja, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads), kadastra apzīmējums 8033 003 2527, zemes kopplatība 0,0584 ha.
Pēc /vārds uzvārds/ iesniegtās Zemesgrāmatu apliecības (Rīgas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000571658),
redzams, ka pamatojoties uz Līgumu, nekustamā īpašuma “Jubileja 224”, Jubileja, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs: 80330032527, īpašnieks ir /vārds uzvārds/).
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 47.pantu, Domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada
15.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.12/2017),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt 2014.gada 30.aprīļa Saulkrastu novada domes sēdes lēmumu (protokola izraksts
Nr.6 §18) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un pašvaldībai piekrītošo lauku apvidus
zemi”.
Lēmums Nr.287 protokola pielikumā
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§13
Par palīdzības sniegšanu pašvaldības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā
pret citu pašvaldības īrējamu dzīvojamo telpu un
par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
Ziņo B.Veide.
N.Līcis uzdod jautājumu par dzīvokli.
A.Deniškāne jautā vai /vārds uzvārds/ piekritīs dzīvokļa apmaiņai.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars paskaidro, ka /vārds uzvārds/ ir informēta,
kādas ir vidējas izmaksas dzīvoklim, par dzīvokļa stāvokli, /vārds uzvārds/ dzīvokļa maiņai
piekrīt.
Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes Stellas Veismanes 2017.gada
13.novembra iesniegums par /vārds uzvārds/, dzīv. /adrese/ Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā, 2017.gada 1.marta iesnieguma un /vārds uzvārds/, dzīv. /adrese/,
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 2017.gada 29.marta iesnieguma atkārtotu
izskatīšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas
2017.gada 15.novembra sēdē (protokols Nr.12/2017).
2017.gada 21.novembra Dzīvokļu komisijas sēdē komisija izvērtēja /vārds uzvārds/
situācijas faktiskos apstākļus, un konstatēja:
1) 2015. gada 18. jūnijā starp Saulkrastu novada domi, SIA “Saulkrastu komunālserviss” un
/vārds uzvārds/ ir noslēgts līgums par saistību pārjaunojumu par pašvaldībai piederoša
dzīvokļa Ostas ielā 17-8, Zvejniekciemā (dzīvojamā telpa bez ērtībām), īri. Līguma
termiņš- 2020.gada 1.jūlijs;
2) Saulkrastu Sociālā dienesta 06.10.2017. aktā par personas apsekošanu dzīvesvietā Ostas
ielā 17-8, Zvejniekciemā, norādīts, ka /vārds uzvārds/ dzīvesvietas apkures veids ir malkas
apkure, dzīvojamajā platībā nav ūdens, tualete atrodas kāpņu telpā, vannas istabas/dušas
nav;
3) /vārds uzvārds/, /sensitīvi personas dati/ veselības problēmu dēļ ir aizliegts nest
smagumus;
4) 01.03.2017. saņemts /vārds uzvārds/ 01.03.2017. iesniegums ar lūgumu izskatīt iespēju
piešķirt citu dzīvesvietu, pamatojoties uz veselības stāvokļa pasliktināšanos un aizliegumu
celt smagumus (/vārds uzvārds/ gadījumā- nest malku, ūdeni);
5) saskaņā ar Saulkrastu novada domes 28.11.2012. saistošo noteikumu Nr. 22 “Par
Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā” 16.1
punktu, pašvaldība ir tiesīga sniegt palīdzību pašvaldības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā
pret citu pašvaldības īrējamu dzīvojamo platību pēc pašvaldības ierosinājuma vai personas
pieprasījuma, izvērtējot faktiskos apstākļus un personas iesniegumā norādīto pamatojumu.
Dzīvokļu komisija izvērtējot /vārds uzvārds/ atbilstību Saulkrastu novada domes
28.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 22 “Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo
telpu jautājumu risināšanā” prasībām pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu
risināšanā, un izvērtējot situācijas faktiskos apstākļus sniedz atzinumu “Par /vārds uzvārds/ un
/vārds uzvārds/ dzīvesvietas maiņu”. Atzinumā Dzīvokļu komisija, izvērtējot /vārds uzvārds/
situācijas faktiskos apstākļus iesaka domei mainīt /vārds uzvārds/ īrēto pašvaldības dzīvokli Ostas
ielā 17-8, Zvejniekciemā, pret pašvaldības dzīvokli Vidrižu ielā 22B-11, Saulkrastos, pamatojoties
uz Saulkrastu novada domes 28.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 22 “Par Saulkrastu novada
pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā” 16.1 punktu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta pirmās daļas
4.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 4.punktu,
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24.pantu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu un 6.panta pirmo daļu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro daļu un 4.panta pirmo daļu, Saulkrastu
novada domes 2012.gada 28.novembra Saistošo noteikumu Nr.22 “Par Saulkrastu novada
pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā” 16.1 punktu, Saulkrastu novada
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 15.novembra sēdes atzinumu
(protokols Nr.12/2017) un Dzīvokļu komisijas 2017.gada 21.novembra sēdes atzinumu (protokols
Nr.2/2017§1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību /vārds uzvārds/, /personas kods/, pašvaldības īrētās dzīvojamās telpas
Ostas ielā 17 – 8, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, apmaiņā pret citu
pašvaldības īrējamu dzīvojamo telpu Vidrižu ielā 22B – 11, Saulkrastos, Saulkrastu
novadā.
2. Noslēgt ar /vārds uzvārds/, /personas kods/, uz 5 (pieciem) gadiem īres līgumu par dzīvokļa
īpašumu Nr.11 ar kopējo platību 31,6 m2 ar tam piederošajām 3117/85140 kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 80130040176001),
zemes (kadastra apzīmējums 8013 004 0176), kas atrodas Vidrižu ielā 22B, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā, un atzīt par spēkā neesošu 2015. gada 18. jūnijā starp Saulkrastu novada
domi, SIA “Saulkrastu komunālserviss” un /vārds uzvārds/ noslēgto līgumu par saistību
pārjaunojumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Ostas ielā 17-8, Zvejniekciemā
(dzīvojamā telpa bez ērtībām), īri.
3. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja vienošanās, nodošanas – pieņemšanas akts un līgums netiek noslēgts minētajā
termiņā, lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.288 protokola pielikumā
§14
Par palīdzības sniegšanu pašvaldības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā
pret citu pašvaldības īrējamu dzīvojamo telpu un
par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
Ziņo B.Veide.
E.Grāvītis norāda uz drukas kļūdu, lūdz lēmumprojektā precizēt /vārds uzvārds/ īres dzīvokļa
adresi uz Ostas iela 19-11. Deputātiem nav iebildumu.
E.Grāvītis uzdod jautājumu Juridiskās nodaļas vadītājai Gitai Lipinikai par lēmumprojekta
3.punktu, par parādnieka precizēšanu. G.Lipinika apstiprina, ka nepieciešams papildināt
lēmumprojekta 3.punktu ar parādnieka vārdu.
N.Līcis jautā par dzīvokļu stāvokli.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars informē, ka dzīvoklis Ostas ielā 19-11,
Zvejniekciemā, ir labiekārtots divistabu dzīvoklis, vidēji labā stāvoklī.
Dzīvoklis Ostas ielā 17-8, Zvejniekciemā, ir nelabiekārtots dzīvoklis, ar bojātu grīdu.
N.Līcis informē, ka pirms aptuveni diviem gadiem domē tika saņemta vēstule no tiesībsarga, ka
pašvaldībai, piešķirot dzīvokli, jānodrošina šajā dzīvoklī elementāras normas.
A.Gavars paskaidro, ka šim dzīvoklim nepieciešams veikt kapitālus ieguldījumus.
N.Līcis jautā par Vidrižu ielas dzīvokli. A.Gavars informē, ka dzīvoklis ir labā stāvoklī, jaunam
īrniekam pēc saviem ieskatiem jāizveido virtuves zona. Nepieciešams atjaunot pieslēgumu
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kanalizācijai, bet to var izdarīt, kad būs zināms, kurā vietā tiks veidota virtuves zona.
N.Līcis aicina veikt pieslēgumu kanalizācijai.
Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes Stellas Veismanes 2017.gada
13.novembra iesniegums par /vārds uzvārds/, dzīv. /adrese/, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā, 2017.gada 1.marta iesnieguma un /vārds uzvārds/, dzīv. /adrese/,
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 2017.gada 29.marta iesnieguma atkārtotu
izskatīšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas
2017.gada 15.novembra sēdē (protokols Nr.12/2017).
2017.gada 21.novembra Dzīvokļu komisijas sēdē, komisija izvērtēja /vārds uzvārds/ situācijas
faktiskos apstākļus, konstatēja:
1) starp Saulkrastu novada domi /vārds uzvārds/ noslēgtā dzīvokļa īres līguma par pašvaldībai
piederoša dzīvokļa Ostas ielā 19 – 11, Zvejniekciemā (labiekārtota dzīvojamā telpa), īri.
Līguma termiņš ir beidzies 2014. gada 12. novembrī;
2) ar Rīgas rajona tiesas 2016. gada 6. decembra spriedumu ir apmierināta Saulkrastu novada
domes prasība izlikt /vārds uzvārds/ no pašvaldībai piederoša dzīvokļa Ostas ielā 19-11,
Zvejniekciemā, piedzenot no /vārds uzvārds/ parādu par dzīvojamās telpas īri 1149 euro
un likumiskos procentus;
3) saskaņā ar Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas sniegto
informāciju, /vārds uzvārds/ turpina maksāt Saulkrastu novada domei īres maksājumus
katru mēnesi maksā vidēji 100 euro parāda dzēšanai; uzskatāms, ka īres attiecības starp
/vārds uzvārds/ un Saulkrastu novada domi turpinās;
4) saskaņā ar Saulkrastu Sociālā dienesta sniegto informāciju, /vārds uzvārds/ ir piešķirts
/sensitīvi personas dati/ statuss;
5) 29.03.2017. domē saņemts /vārds uzvārds/ 29.03.2017. iesniegums par dzīvojamās platības
maiņu uz mazāku platību, bez ērtībām, ar malkas apkuri;
6) saskaņā ar Saulkrastu novada domes 28.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 22 “Par
Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā” 16.1.
punktu, pašvaldība ir tiesīga sniegt palīdzību maznodrošinātām personām, ja tās vēlās
pārcelties no lielākas uz mazāku platību vai dzīvojamo platību ar daļējām ērtībām u.c.,
sakarā ar to, ka personai ir sakrājies parāds par īri un komunālajiem maksājumiem.
Dzīvokļa komisija izvērtējot /vārds uzvārds/ atbilstību Saulkrastu novada domes
28.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 22 “Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo
telpu jautājumu risināšanā” prasībām pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu
risināšanā, un izvērtējot situācijas faktiskos apstākļus, sniedz atzinumu “Par /vārds uzvārds/ un
/vārds uzvārds/ dzīvesvietas maiņu”. Atzinumā Dzīvokļu komisija, izvērtējot /vārds uzvārds/
situācijas faktiskos apstākļus iesaka domei mainīt /vārds uzvārds/ īrēto pašvaldības dzīvokli Ostas
ielā 19-11, Zvejniekciemā, pret pašvaldības dzīvokli Ostas ielā 17-8, Zvejniekciemā, pamatojoties
uz Saulkrastu novada domes 28.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 22 “Par Saulkrastu novada
pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā” 16.1. punktu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta pirmās daļas
4.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 4.punktu,
24.pantu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu un 6.panta pirmo daļu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro daļu un 4.panta pirmo daļu, Saulkrastu
novada domes 2012.gada 28.novembra Saistošo noteikumu Nr.22 “Par Saulkrastu novada
pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā” 16.1 punktu, Saulkrastu novada
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 15.novembra sēdes atzinumu
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(protokols Nr.12/2017) un Dzīvokļu komisijas 2017.gada 21.novembra sēdes atzinumu (protokols
Nr.2/2017§1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis),
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību /vārds uzvārds/, /personas kods/, pašvaldības īrētās dzīvojamās telpas
Ostas ielā 19 – 11, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, apmaiņā pret
citu pašvaldības īrējamu dzīvojamo telpu Ostas ielā 17 – 8, Zvejniekciemā, Saulkrastu
pagastā, Saulkrastu novadā.
2. Noslēgt ar /vārds uzvārds/, /personas kods/, uz 1 (vienu) gadu īres līgumu par dzīvokļa
īpašumu Nr.8 ar kopējo platību 18,6 m2 ar tam piederošajām 185/2115 kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Ostas ielā 17, Zvejniekciemā,
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā.
3. Līdz 2018.gada 31.decembrim /vārds uzvārds/ nomaksāt īres maksas parādu 1149 EUR.
4. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja vienošanās, nodošanas – pieņemšanas akts un līgums netiek noslēgts minētajā
termiņā, lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.289 protokola pielikumā
§15
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo B.Veide. Uz zemes gabala bija uzcelta ēka, kura šobrīd ir nojaukta. Iesniedzēja lūdz mainīt
lietošanas mērķi uz “neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”. Konstatēts, ka nav
pamats mainīt lietošanas mērķi, jo ir palikusi elektroapgādes instalācija un piebraucamais ceļš.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars informē, ka elektrības pieslēgums šim zemes
gabalam nav, tikai piebraucamais ceļš.
Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece paskaidro, ka, ja apbūve ir bijusi, mainīt lietošanas mērķi
atpakaļ uz “neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” nevar.
O.Vanaga norāda uz drukas kļūdu.
N.Līcis lūdz papildināt lēmumprojekta 1.punktu ar vārdiem “zemes gabala daļai”, ņemot vērā, ka
kadastra numurs visam īpašumam ir viens.
A.Gavars paskaidro, ka katrai zemes vienībai ir savs kadastra apzīmējums, lēmumprojekta
1.punktā ir norādīts kadastra apzīmējums, lēmuma projekts ir korekts.
Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2017.gada 25.oktobrī saņemts /vārds uzvārds/,
dzīvojošas /adrese/, Rīgā, LV – 1013, 2017.gada 25.oktobra iesniegums “Par zemes gabala
“Gustiņi” lietošanas mērķa maiņu”. Iesnieguma pielikumā: zemesgrāmata, zemes robežu plāns,
izziņa par ēkas neesību zemes gabalā “Gustiņi”, kadastra informācija par nekustamā īpašuma
reģistrāciju/aktualizāciju, sastāvu un vērtību.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
/vārds uzvārds/ iesniegumā lūdz izskatīt zemes gabala “Gustiņi”, Bātciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, lietošanas mērķa maiņu no “individuālo dzīvojamo apbūves zemi” uz
“neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi”, uz laiku līdz jaunas būvniecības uzsākšanai
šajā zemes gabalā. Iesniegumā sniegta informācija, ka esošā ēka ir nojaukta, uz zemes gabala
“Gustiņi” šobrīd vairs neatrodas neviena ēka un tuvāko dažu gadu laikā nav plānota apbūve.
Pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu
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novada domes 31.10.2012. lēmumu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu,
Saulkrastu novada dome 2013.gada 27.februārī pieņēma lēmumu Nr.3, §48 “Par īpašuma zemes
ierīcības projekta izstrādi”, ar kuru atļauts izstrādāt nekustamā īpašuma “Ķempji” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 80330040119, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes
ierīcības projekts un apstiprināts zemes ierīcības projekta darba uzdevums.
Izskatot /vārds uzvārds/ un /vārds uzvārds/ 23.01.2014. iesniegumu par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu un zemes vienību atdalīšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.02.2014. sēdē (protokols Nr. 2), pamatojoties
uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 03.11.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. un 12. 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 ar 2014.gada 26.februāra sēdes protokola izrakstu Nr.3§9 “Par zemes
vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu adreses
un nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu” (turpmāk – Lēmums), nolēma: atļaut
sadalīt nekustamo īpašumu “Ķempji”, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra
Nr.80330040119, atdalot katru zemes vienību, izveidojot jaunus nekustamos īpašumus; apstiprināt
izstrādāto nekustamā īpašuma “Ķempji” zemes ierīcības projektu, un piešķirt adresi un noteikt
lietošanas mērķi zemes gabaliem: “Ķempji”, “Veltiņas”, “Lamšas” un “Gustiņi”. Ar Lēmuma
5.punkta 5.4.apakšpunktu zemes gabalam piešķirta adrese “Gustiņi”, Bātciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads un noteikti lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
kods – 0601, platība 0,12 ha; zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
kods 0 0201, platība 0,18 ha.
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmuma Nr.11,§14 “Par
adreses piešķiršanu” 3.punktu, piešķirta dzīvojamai ēkai, kadastra apzīmējums 80330040121 002,
kas funkcionāli saistīta ar zemes īpašumu “Gustiņi”, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330040772, adresi: “Gustiņi”, Bātciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000540619, redzams, ka nekustamais īpašums “Gustiņi”, Bātciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novas, kadastra numurs: 80330040779, sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80330040772, ar platību 0,2957 ha un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
80330040121002. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Gustiņi” 2015.gada 5.oktobrī
nostiprinātas uz /vārds uzvārds/, /dzimšanas datums/, vārda.
2017.gada 15.septembrī Saulkrastu novada būvvalde izdevusi /vārds uzvārds/ izziņu “Par
ēkas neesību”. Izziņa apliecina, ka būve ar kadastra apzīmējumu 8033 004 0121 002, kas atrodas
“Gustiņi”, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ir nojaukta.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu zemes vienībai
un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai
vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai, izņemot likumā minētus gadījumus, nosaka vietējā
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība (tās daļa).
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
(turpmāk – Noteikumi), kas nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtību. Saskaņā ar Noteikumu 2.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi kadastrālās
vērtēšanas vajadzībām nosaka atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai
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izmantošanai.
Noteikumu 14.1 punktā neapbūvētu apbūves zemi iedala šādi: neapgūtā apbūves zemē, kas
šo noteikumu izpratnē ir neapbūvēta apbūves zeme, kurai nav izbūvēta infrastruktūra –
piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma iespējas bez papildu elektrolīnijas vai transformatora
apakšstacijas izbūves; apgūtā apbūves zemē, kas šo noteikumu izpratnē ir neapbūvēta apbūves
zeme, kurai ir izbūvēta infrastruktūra – vismaz piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma
iespēja bez papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves.
Noteikumu 16.punkts noteic, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes
vienība (tās daļa) vai zemes vienībai (tās daļai) nav noteikts lietošanas mērķis.
Savukārt Noteikumu 17.punkts paredz gadījumus, kad tiek ierosināta lietošanas mērķa
maiņa. Lietošanas mērķa maiņu var ierosināt, ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem
tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības; ja izsniegta būvatļauja,
kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam
lietošanas mērķim; ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas
mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai; ja pēc izmaiņām
teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas
mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
No jauna izveidotai zemes vienībai “Gustiņi” ar kadastra apzīmējumu 80330040772,
saskaņā ar Noteikumu 16.1. apakšpunktu, ir noteikts zemes lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) platība 0,12 ha, un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) platība 0,18 ha, kuru pirmreizēji noteica atbilstoši ēku
likumīgi uzsāktajai izmantošanai un pašvaldības noteiktajai teritorijas izmantošanai. Zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8033 004 0772 ir izbūvēta infrastruktūra – piebraucamais ceļš,
bet nav šobrīd izbūvēta elektrības pieslēgums.
Līdz ar to, apkopojot iepriekš minēto, Saulkrastu novada pašvaldība atzīst, ka nav pamata
mainīt zemes vienībai “Gustiņi”, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra
apzīmējumu 8033 004 0772, lietošanas mērķi no “individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi” uz
“neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi”.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 47.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2., 14.1 , 16., 17., 37.punktu, Domes Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas 2017.gada 15.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.12/2017),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt mainīt zemes gabalam “Gustiņi”, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, (zemes vienības kadastra apzīmējums 8033 004 0772) iepriekš noteikto
lietošanas mērķi “individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi” uz “neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zemi”.
Lēmums Nr.290 protokola pielikumā
§16
Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvā
Ziņo B.Veide.
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N.Līcis uzdod jautājumu par komisijas sastāvu pēc L.Didrihsones atbrīvošanas no amata
pienākumu pildīšanas.
Nekustamā īpašuma speciālists A.Blankenbergs atbild, ka komisijas sastāvā paliek trīs locekļi:
Iveta Jurkeviča, Guntis Vinteris un Artis Blankenbergs.
Izskatot Saulkrastu novada domes Apstādījumu aizsardzības komisijas locekles Lauras
Didrihsones 2017. gada 6. oktobra iesniegumu par atbrīvošanu no Apstādījumu aizsardzības
komisijas locekles amata, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.
un 27. punktu, Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikuma 5. punktu, kas nosaka, ka komisijas
sastāvu apstiprina dome un ievērojot Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un
vides komitejas 15.11.2017. atzinumu (protokols Nr. 11/2017§11),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāva Lauru Didrihsoni ar 2017.gada
1. decembri.
2. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā.
Lēmums Nr.291 protokola pielikumā
§17
Par Saulkrastu novada sabiedrības veselības
veicināšanas plāna 2017.-2020. gadam izstrādi
Ziņo G.Lāčauniece
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Anita Līce informē, ka Saulkrastu pašvaldība
no 2016.gada ir Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībniece. Viens no kritērijiem ir izstrādāt
šādu sabiedrības veselības veicināšanas plānu.
E.Grāvītis uzdod jautājumu par veselības veicināšanas plāna lēmumprojektā norādīto laika periodu
no 2017.-2020.gadam. Ņemot vērā, ka plāna izstrāde tiks uzsākta 2018.gadā, ierosina precizēt
laika periodu uz “2018.-2021. gadam”. Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Anitas Līces 2017. gada
13. novembra iesniegumu, kas izskatīts 2017. gada 15. novembra Sociālo jautājumu komitejas
sēdē, par nepieciešamību izstrādāt veselības veicināšanas plānu 2017.-2020. gadam, lai
mērķtiecīgi plānotu aktivitātes un finansējumu sabiedrības veselības uzlabošanai, saskaņā ar
dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu un
Latvijas Republikas Veselības ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem „Vadlīnijas pašvaldībām
veselības veicināšanā”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
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1. Līdz 2017. gada 15. decembrim izveidot darba grupu Saulkrastu novada sabiedrības
veselības veicināšanas plāna 2018. – 2021. gadam izstrādei.
2. Līdz 2018. gada 1. martam izstrādāt Saulkrastu novada sabiedrības veselības veicināšanas
plānu 2018. – 2021. gadam.
3. Par atbildīgo Saulkrastu novada sabiedrības veselības veicināšanas plāna 2018. – 2021.
gadam izstrādē un darba grupas sastāva izveidē noteikt izpilddirektoru Andreju Arni.
Lēmums Nr.292 protokola pielikumā
§18
Par līguma noslēgšanu ar nodibinājumu „Kristīgi izglītojošs bērnu un jauniešu centrs
„Matejs”” par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes
pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
2017.gada 25.oktobrī Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts nodibinājuma
„Kristīgi izglītojošs bērnu un jauniešu centrs „Matejs””, reģistrācijas Nr.40003349153, juridiskā
adrese: Matīsa iela 50B, Rīga, LV 1009, Kristīgās pirmskolas „Matejs”, reģistrācijas apliecības
numurs 3601802027, licences Nr. V-5175, vadītājas Ivetas Rudovičas 2017.gada 24.oktobra
iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības
iestādes pakalpojuma nodrošināšanu un pašvaldības kompensācijas izmaksu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 2015.gada
8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku
un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 3. un 16.punktu, Saulkrastu novada
domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada
pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu,
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada
15.novembra (sēdes protokols Nr.12/2017§1) atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar termiņu līdz 2018.gada 31.augustam ar nodibinājumu „Kristīgi
izglītojošs bērnu un jauniešu centrs „Matejs””, reģistrācijas Nr. LV 40003349153, par
pašvaldības kompensāciju izmaksu.
2. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības mājaslapā internetā
nodibinājuma „Kristīgi izglītojošs bērnu un jauniešu centrs „Matejs””, reģistrācijas
Nr.40003349153, apstiprināto plānoto izdevumu tāmi, atbilstoši pakalpojuma
sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem
izdevumiem.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja nodibinājums „Kristīgi izglītojošs bērnu un jauniešu centrs
„Matejs””, reģistrācijas Nr.40003349153, norādītajā termiņā nav noslēdzis līgumu,
lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.293 protokola pielikumā
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§19
Par līguma noslēgšanu ar SIA „Pūces skola” par pašvaldības līdzfinansēta bērnu
uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika lūdz precizēt līguma darbības termiņu līdz 2020.gada
31.decembrim, jo saistošie noteikumi Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir
un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” nosaka, ka līgums tiek slēgts
uz trīs gadiem.
A.Horsts jautā, vai pēc piebūves pie pašvaldības bērnudārza nodošanas ekspluatācijā, līguma
termiņš ar SIA “Pūces skola” būs aktuāls.
E.Grāvītis paskaidro, ka pašvaldība līdzfinansē uzraudzības pakalpojumu tikai tiem bērniem,
kuriem netiek nodrošināta vieta pašvaldības bērnudārza, un kuri apmeklē privāto iestādi. Ja bērni
iestādi neapmeklē, samaksa netiek veikta.
B.Veide lūdz precizēt lēmumprojekta 1.punktu ar vārdiem “ar termiņu”. Deputāti atbalsta
B.Veides priekšlikumu.
A.Aparjode aicina deputātus apsekot bērnu attīstības centu „Pūces skola”.
2017.gada 8.augustā Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts bērnu attīstības
centra „Pūces skola” dibinātāja SIA „Pūces skola”, reģistrācijas Nr.40103489806, juridiskā
adrese: Palejas iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160 valdes locekles Ivetas Rozenbergas
iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksu par pirmsskolas
vecuma bērnu izglītības pakalpojuma sniegšanu bērniem, kuri ir deklarējušies Saulkrastu novada
pašvaldībā.
Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība,
kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns
saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē”
4.2.apakšpunkts nosaka, ka iesaistīties pašvaldības kompensētā pirmsskolas vecuma bērna
izglītības pakalpojumu sniegšanā var privātie pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēji, kuri ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošina pakalpojumus pilnu
laiku (ne mazāk kā astoņas stundas darba dienā) vienlaikus ne mazāk kā 5 (pieciem) bērniem, un
to darbības vieta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir Saulkrastu novada
administratīvajā teritorijā.
2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 “Noteikumi par izmaksu
noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 16.punkts nosaka,
ka līguma slēgšanas laikā pašvaldība pārliecinās, ka pašvaldības atbalsta saņēmējam uz iepriekšējā
kalendāra mēneša pēdējo dienu nav nodokļu parādu. SIA „Pūces skola” uz 2017.gada 1.novembri
nav aktuālu Valsts ieņēmumu dienesta administrētu nodokļu parādu.
Saskaņā ar 2010.gada 17.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.778 "Valsts izglītības
informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība" 3.punktu, bērnu attīstības
centrs „Pūces skola” 2013.gada 23.septembrī ir reģistrēts Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministrijā ar reģistrācijas numuru Nr.343100095.
2011.gada 9.decembrī SIA „Pūces skola” ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā ar Nr.40103489806.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 2016.gada
30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma
sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 4.2.apakšpunktu, 16.punktu, 2015.gada
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8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku
un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 16.punktu, Saulkrastu novada domes
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 15.novembra (sēdes protokols
Nr.12/2017§3) atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim ar SIA „Pūces skola”,
reģistrācijas Nr. LV 40103489806, par pašvaldības kompensāciju izmaksu.
2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja ar SIA „Pūces skola”, reģistrācijas Nr. LV 40103489806,
norādītajā termiņā nav noslēdzis līgumu, lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.294 protokola pielikumā
§20
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds uzvārds/ 2017.gada 23.oktobra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 15.novembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.12/2017§2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.novembri līdz 2018.gada 31.augustam aprēķināt
pašvaldības kompensāciju /vārds uzvārds/ 226,36 euro (divi simti divdesmit seši euro, 36
centi) mēnesī par to, ka viņas meita /vārds uzvārds/ saņem nodibinājuma “Kristīgi
izglītojošs bērnu un jaunatnes centrs “Matejs””, reģistrācijas numurs 40003349153,
Kristīgās pirmsskolas “Matejs” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.295 protokola pielikumā
§21
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
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Izskatot /vārds uzvārds/ 2017.gada 7.novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 15.novembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.12/2017§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 6.novembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds
uzvārds/ 205,72 euro (divi simti pieci euro, 72 centi) mēnesī par to, ka viņa dēls /vārds
uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu attīstības
centra „Pūces skola” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.296 protokola pielikumā
§22
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
Irinas Gavrilovas 2017.gada 13.novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo
noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā
kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 13.1.apakšpunktu, 24.1.apakšpunktu un
27.1.apakšpunktu, kurš nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas
pārtraukšanu ar dienu, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu Pirmsskolas iestādē un neturpina
apmeklēt Privātu iestādi vai Uzraudzības pakalpojumu sniedzēju, vai aukli, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 15.novembra sēdes
atzinumu (protokols Nr.12/2017§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2017.gada 1.septembri pārtraukt izmaksāt pašvaldības kompensāciju /vārds
uzvārds/.
Lēmums Nr.297 protokola pielikumā
§23
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
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E.Grāvītis paskaidro, ka /vārds uzvārds/ šīs dienas domes sēdē tika piešķirta kompensācija par
bērnu, kuram nav nodrošināta vieta pašvaldības bērnudārza, savukārt tiek pārtraukta
kompensācijas izmaksa par vecāko bērnu, kurš uzsāka apmeklēt PII “Rūķītis”.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
Irinas Gavrilovas 2017.gada 13.novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo
noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā
kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 13.1.apakšpunktu, 24.1.apakšpunktu un
27.1.apakšpunktu, kurš nosaka, ka dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas
pārtraukšanu ar dienu, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu pirmsskolas iestādē un neturpina
apmeklēt privātu iestādi vai uzraudzības pakalpojumu sniedzēju, vai aukli, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 15.novembra sēdes
atzinumu (protokols Nr.12/2017§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2017.gada 1.septembri pārtraukt izmaksāt pašvaldības kompensāciju /vārds
uzvārds/.
Lēmums Nr.298 protokola pielikumā
§24
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
Irinas Gavrilovas 2017.gada 13.novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo
noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā
kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 13.1.apakšpunktu, 24.1.apakšpunktu un
27.1.apakšpunktu, kurš nosaka, ka dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas
pārtraukšanu ar dienu, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu pirmsskolas iestādē un neturpina
apmeklēt privātu iestādi vai uzraudzības pakalpojumu sniedzēju, vai aukli, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 15.novembra sēdes
atzinumu (protokols Nr.12/2017§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2017.gada 1.septembri pārtraukt izmaksāt pašvaldības kompensāciju /vārds
uzvārds/.
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Lēmums Nr.299 protokola pielikumā
§25
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
Irinas Gavrilovas 2017.gada 13.novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo
noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā
kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 13.1.apakšpunktu, 24.1.apakšpunktu un
27.1.apakšpunktu, kurš nosaka, ka dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas
pārtraukšanu ar dienu, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu pirmsskolas iestādē un neturpina
apmeklēt privātu iestādi vai uzraudzības pakalpojumu sniedzēju, vai aukli, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 15.novembra sēdes
atzinumu (protokols Nr.12/2017§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2017.gada 1.septembra pārtraukt izmaksāt pašvaldības kompensāciju /vārds
uzvārds/.
Lēmums Nr.300 protokola pielikumā
§26
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts izglītības satura centru
Ziņo A.Deniškāne.
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja A.Līce informē par Valsts izglītības satura
centra projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Valsts izglītības satura
centrs aicina noslēgt līgumu par projekta īstenošanu Saulkrastu novada vidusskolās. Ar projekta
palīdzību varētu uzlabot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
E.Grāvītis norāda uz drukas kļūdu numerācijā.
Pamatojoties uz Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Anitas Līces 2017. gada
6. novembra iesniegumu, kas izskatīts 2017. gada 15. novembra Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu komitejas sēdē, par sadarbību ar Valsts izglītības satura centru par Eiropas Sociālā
fonda projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
īstenošanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 4. punktu un
2016. gada 30. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 589 “Darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi” 20.,21.,22. un 23. punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
īstenošanu.
Lēmums Nr.301 protokola pielikumā
§27
Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu stipendiju
piešķiršanas nolikums” apstiprināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
N.Līcis pauž viedokli par nolikuma 5 punktu. Ierosina vienkāršot stipendijas piešķiršanas
kritērijus.
A.Deniškāne uzskata, ka tie bērni, kuri ļoti labi mācās arī ir sabiedriski aktīvi un piedalās
ārpusskolas pasākumos.
N.Līcis ierosina stipendijas apmēru noteikt 50 euro. Debatēs piedalās: E.Grāvītis, A.Dulpiņš,
O.Vanaga.
O.Vanaga ierosina pēc gada izskatīt šo jautājumu atkārtoti un izvērtēt nolikumu.
Debates par nolikuma spēkā stāšanos. Debatēs piedalās: A.Dulpiņš, N.Līcis, O.Vanaga.
Finanšu daļas vadītājs - finansists Gatis Vīgants lūdz precizēt nolikuma 15.,16. un 19.punktā
nodaļas nosaukumu uz “Finanšu un grāmatvedības nodaļa”.
N.Līcis ierosina precizēt nolikuma spēkā stāšanos datumu uz 2018.gada 1.janvāri.
E.Grāvītis jautā G.Vīgantam par finanšu līdzekļu paredzēšanu budžetā. G.Vīgants atbild, ka
līdzekļus jāiekļauj 2018.gada budžeta projektā un janvārī jāapstiprina saistošie noteikumi par
Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2018.gadam.
E.Grāvītis ierosina pirmo stipendijas izmaksu par janvāra mēnesi veikt februārī. Deputāti atbalsta
E.Grāvīša priekšlikumu.
Diskusija par stipendijas izmaksas pārtraukšanas kritērijiem. Diskusijā piedalās: E.Grāvītis,
N.Līcis, A.Dulpiņš, Saulkrastu vidusskolas direktore V.Kalnakārkle.
E.Grāvītis lūdz juristiem piedāvāt nolikuma redakciju, kā izmaksāt stipendiju par 2018.gada
janvāra mēnesi. Juridiskas nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane ierosina papildināt nolikumu ar
VI. nodaļu “Pārejas noteikumi” 22.punktu šādā redakcijā: “2018.gada februāra mēnesī stipendija
tiek izmaksāta par janvāra un februāra mēnesi”.
Izskatot Saulkrastu novada domes deputātes Oksanas Vanagas 2017.gada 7.septembra
iesniegumu par stipendiju piešķiršanu vidusskolēniem, lai motivēt skolēnus paaugstināt mācību
sasniegumus, veicinātu skolēnu centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai un Juridiskās nodaļas
vecākās ekspertes V.Spitanes sagatavoto nolikuma “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības
iestāžu stipendiju piešķiršanas nolikums” projektu, kas nosaka kārtību, kādā Saulkrastu novada
pašvaldība piešķir stipendijas Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas 10.-12.klašu
skolēniem un, pamatojoties uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 13.09.2017.
atzinumu (protokols Nr.10/2017 §14), 11.10.2017.atzinumu (protokols Nr.11/2017 §6) un
15.11.2017.atzinumu (protokols Nr.12/2017 §12) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1.
Apstiprināt nolikumu “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu stipendiju
piešķiršanas nolikums”.
2.
Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1. janvāri.
Lēmums Nr.302 protokola pielikumā
§28
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra
saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” precizēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte V.Spitane informē, ka ar noteikumu grozījumiem tiek
palielināts pabalsts audžuģimenēm un ir ņemti vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas ieteikumi.
Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr. 16/2017 “Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību
Saulkrastu novadā”” un ņemot vērā:
- Saulkrastu novada domē saņemts deputātes O.Vanagas 08.11.2017. iesniegumu par atbalsta
palielināšanu, kas izskatīts 15.11.2017.Sociālo lietu komitejas sēdē un 15.11.2017. Finanšu
komitejas sēdē,
- 2017.gada 22.novembra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada
5.jūlija pozitīvu atzinumu Nr.1-18/8931 (turpmāk - atzinums), kurā vienlaicīgi lūgts novērst
neprecizitātes, kas konstatētas saistošajos noteikumos, veikti šādi precizējumi:
1) Pabalsts audžuģimenēm noteikts 75% apmērā no minimālās mēneša darba algas valstī,
2) Noteikumu 1.12.apakšpunktā svītrota atsauce uz rakstisku iesniegumu, jo saskaņā ar
iesnieguma likuma 3.panta trešo daļu iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā
veidā vai izteikt mutvārdos, kā arī termins “banka” aizstāts ar terminu “kredītiestāde”.
Atzinumā 1.punktā paustais lūgums nav ņemts vērā, jo teksta iedalījums atbilst
normatīvajos aktos noteiktajam, proti, Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108
“Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 110.punkts noteic, ka gadījumā, ja grozījumu
noteikumu projektam ir spēkā stāšanās noteikums, to numurē kā noteikumu punktu, grozījumu
noteikumu projekta ievaddaļu numurē kā noteikumu projekta pirmo punktu, grozījumus numurē
kā noteikumu projekta pirmā punkta apakšpunktus.
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu, 2017.gada
15.novembra Sociālo lietu komitejas atzinumu (11/2017, §3) un 2017.gada 15.novembra Finanšu
komitejas atzinumu (11/2017, §32 ), un likuma Par pašvaldībām 45.panta ceturto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Nr.16/2017 “Grozījumi
Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par
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materiālo palīdzību Saulkrastu novadā””.
2. Precizētos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.
Lēmums Nr.303 protokola pielikumā
§29
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13
„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
O.Vanaga norāda uz drukas kļūdu numerācijā.
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes deputāta N.Līča iniciētiem grozījumiem, kas
tika izteikti Saulkrastu novada domes 2017.gada 25.oktobra domes sēdē, ir izstrādāts saistošo
noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.
13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” projekts, kas noteic, ka gadījumā, ja tiek veikti
grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu
novada pašvaldības nolikums”, tie skatāmi visās pastāvīgajās komitejās. Papildus grozījumi
paredz paplašināt komitejas sēžu materiālu pieejamību deputātiem.
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” projektu un,
pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.11.2017. atzinumu (protokols
Nr.12/2017, §21), Sociālo jautājumu komitejas 15.11.2017. atzinumu (protokols Nr.11/2017, §4),
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 15.11.2017. atzinumu (protokols
Nr.12/2017, §13) un Finanšu komitejas 15.11.2017. atzinumu (protokols Nr.11/2017, §24), un
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1.
Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada
pašvaldības nolikums”” .
2.
Apstiprinātos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā
pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.
3.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4.
Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēmu.
5.
Izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēmā stājas spēkā pēc
apstiprināšanas domes sēdē.
6.
Sabiedrisko attiecību speciālistei publicēt pašvaldības mājas lapā Saulkrastu novada
pašvaldības lēmējvaras struktūrshēmu pēc tās spēkā stāšanās.
Lēmums Nr.304 protokola pielikumā
§30
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
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2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma
nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā””
apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte V.Spitane informē, ka noteikumu grozījumi nosaka, ka, lai
saņemtu 70% nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par īpašumu, kurā nekustamā īpašuma
īpašnieks ir deklarējis savu dzīvesvietu, jāiesniedz domei iesniegums.
A.Horsts jautā par noteikumu spēkā stāšanos, vai pašvaldība varēs laicīgi saņemt Vides
aizsardzības un reģionālās ministrijas (turpmāk – VARAM) atzinumu. V.Spitane atbild, ka tiks
lūgts ministrijai izskatīt noteikumus paātrinātā kārtībā.
L.Vaidere uzdod jautājumu par noteikumu izsūtīšanu iedzīvotājiem. E.Grāvītis atbild, ka
noteikumi tiks izsūtīti uzreiz pēc VARAM atzinuma saņemšanas.
N.Līcis pauž viedokli par iesnieguma parauga redakciju. Ņemot vērā, ka atvieglojumi nepienākas
par īpašuma daļu, kura tiek izmantota saimnieciskā darbībā, ierosina iesnieguma veidlapā paredzēt
šādu sadaļu, kurā var norādīt, kāda īpašuma daļa tiek izmantota saimnieciskā darbībā.
Debatēs piedalās: N.Līcis, E.Grāvītis, L.Vaidere, A.Horsts, A.Aparjode, B.Veide.
Plkst. 16.11 tiek izsludināts 5 min. pārtraukums.
Sēdi atsāk plkst. 16.20
V.Spitane informē, ka saistošie noteikumi Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli un
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” nosaka, ka
atvieglojumu saņēmējs zaudē tiesības uz atvieglojumiem, ja nekustamajā īpašumā ir uzsākta
saimnieciskā darbība. V.Spitane aicina deputātus iesnieguma veidlapu ar atsevišķo aili par
saimniecisko darbību nepapildināt, jo tas ir pretrunā ar noteikumiem. Ierosina svītrot iesnieguma
veidlapas daļu par atbildes saņemšanu.
Debatēs piedalās: N.Līcis, E.Grāvītis.
E.Grāvītis ierosina iesniegumu nepapildināt, ja nekustamā īpašuma īpašniekam ir deklarēta
saimnieciskā darbība, īpašniekam pienākums atsevišķi informēt pašvaldību par īpašuma daļu, kura
tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.
L.Vaidere uzdod jautājumu, kā tiek piemēroti nodokļu atvieglojumi, ja īpašums publiski pieejams
plašam personu lokam, un tiek izmantots publisku sporta nodarbību, sporta pasākumu un sacensību
vajadzībām, bet atsevišķas ēkas tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
E.Grāvītis paskaidro, ka ir dažāda veida atvieglojumi, ir nodokļu atvieglojumi, kuri pienākas
sporta būvēm, personām ar invaliditāti pienākas atvieglojumi par visu īpašumu, bet 70%
atvieglojumi attiecās uz dzīvojamām ēkām.
Diskusija par nodokļa atvieglojumiem, ja nekustamā īpašuma daļa tiek izmantota saimnieciskā
darbībā un iesnieguma veidlapas atbilstību. Diskusijā piedalās: M.Kišuro, B.Veide, E.Grāvītis,
N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, A.Aparjode, V.Spitane, G.Vīgants.
E.Grāvītis ierosina svītrot iesnieguma veidlapas vārdus “Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav iznomāts, nav nodots lietošanā citām personām, par to
nav noslēgts uztura līgums un iesniegumā norādītās ziņas ir patiesas”. Deputāti atbalsta E.Grāvīša
priekšlikumu.
V.Spitane norāda, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piemēro, ja nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskā darbībā, uzskata, ka apliecinājumam veidlapā jāpaliek.
E.Grāvītis pauž viedokli, ka iesniedzējam saskaņā ar likumu jāinformē, ja īpašums tiek izmantots
saimnieciskā darbībā, tāpēc apliecinājumu no iesnieguma veidlapas var svītrot.
2017.gada 30.augustā Saulkrastu novada domē ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. SN
14/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
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piemērošanu Saulkrastu novadā”. Lai precizētu nodokļa atvieglojuma saņemšanas kārtību sakarā
ar dzīvesvietas deklarāciju nodokļu maksātājam piederošajā nekustamajā īpašumā, ir izstrādāts
noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.
SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Saulkrastu novadā”” projekts, kas noteic, ka personām, kuras savu dzīvesvietu ir
deklarējušas savā nekustamajā īpašumā Saulkrastu novadā, ir tiesības saņemt atvieglojumu 70%
apmērā, ja ir iesniegts iesniegums pašvaldībā. Noteikumu pielikumā ir pievienota iesnieguma
forma, ko aizpilda nodokļa atvieglojuma pieprasītājs.
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta
saistošajos noteikumos Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”” projektu un, pamatojoties uz Finanšu
komitejas 15.11.2017. atzinumu (protokols Nr.12/2017, §23), likuma "Par nekustamā īpašuma
nodokli" 5.panta trešo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā
īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu
novadā””.
2. Apstiprinātos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc
to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
Lēmums Nr.305 protokola pielikumā
§31
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu 2014.gada 29.janvāra iekšējos
noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā
tiek veikti iepirkumi”” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte V.Spitane informē, ka tika saņemts ierosinājums no
uzņēmējiem, ka, lai viņi būtu informēti un varētu kandidēt uz izsludinātajiem iepirkumiem - cenu
aptaujām, publicēt arī tos iepirkumus, kuri ir zem likumā noteiktā sliekšņa publicēšanai.
L.Vaidere norāda uz drukas kļūdu.
N.Līcis ierosina precizēt noteikumu 2.punktu, lai noteikumu grozījumi stājas spēka ar domes
lēmuma stāšanos spēkā. E.Grāvītis ierosina precizēt 2.punkta datumu uz 01.12.2017. Deputātiem
iebildumu nav.
N.Līcis jautā par iestāžu iepirkumiem. V.Spitane paskaidro, ka iestāžu iepirkumi tiek publicēti
iestāžu mājaslapās.
Iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu 2014.gada 29.janvāra iekšējos noteikumos Nr.2
“Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”” projekts izstrādāts, lai
paplašinātu pretendentu loku, kas var piedalīties pašvaldības izsludinātajās cenu aptaujās
(iepirkumos, kurus nereglamentē Publisko iepirkumu likums) un nodrošinātu brīvu konkurenci.
Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu 2014.gada 29.janvāra iekšējos
noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”” projektu un,
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pamatojoties uz Finanšu komitejas 15.11.2017. atzinumu (protokols Nr.12/2017, §22), likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu 2014.gada 29.janvāra iekšējos
noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi””.
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
Lēmums Nr.306 protokola pielikumā
§32
Par grozījumiem pašvaldības aģentūras
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis uzdod jautājumu, vai maksa par apkuri ir samazinājusies. PA “Saulkrastu kultūras un
sporta centrs” direktore Judīte Krūmiņa informē, ka izmaksas bija plānotas pēc iepriekšējā gada,
šogad tēriņi ir mazāki. J.Krūmiņa informē par problēmām ar apkures katlu.
A.Horsts jautā par lēmumprojekta 2.9 punktu, par ekonomiskās klasifikācijas kodu 2279.
J.Krūmiņa paskaidro, ka līdzekļi nepieciešami sarīkojumu organizēšanai. Mainās apmaksu forma,
nevar iepriekš paredzēt, vai būs jāapmaksā juridiskās personas pakalpojumi vai fiziskās personas
pakalpojumi, kā arī apmaksas šogad ir lielākas, nekā bija iepriekš.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
direktores J.Krūmiņās 15.11.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 10.11.2017. sēdē (protokols Nr.11/2017§9), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Samazināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” 2017.gada budžeta izdevumos:
1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēneša
atalgojums) par 4 896,00 EUR.
1.2. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 1 950,00 EUR;
1.3. EKK 1150 (Līgumdarbu algas) par 4 500,00 EUR;
1.4. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu
apdrošināšanai) par 1000,00 EUR;
1.5. EKK 2111 (Dienas nauda dienesta komandējumiem iekšzemē) 206,00 EUR;
1.6. EKK 2221 (Maksa par apkuri) par 4 000,00 EUR;
1.7. EKK 2223 (Izdevumi par elektroenerģiju) par 1 000,00 EUR;
1.8. EKK 2235 (Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem) par 156,00
EUR;
1.9. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 1000,00 EUR;
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1.10. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 5 687,00 EUR;
1.11. EKK 2251 (Informācijas sistēmas uzturēšana) par 295,00 EUR;
1.12. EKK 2261 (Ēku, telpu īre un noma) par 529,00 EUR;
1.13. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 2 000,00 EUR;
1.14. EKK 2354 (Transporta uzturēšanas materiāli) par 800,00 EUR;
1.15. EKK 2390 (Pārējās preces) par 1 200,00 EUR;
1.16. EKK 5232 (Saimniecības materiāli) par 238,00 EUR.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” 2017.gada budžeta izdevumos:
2.1. EKK 1150 (Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu
dokumentu pamata) par 150,00 EUR;
2.2. EKK 1142 (Piemaksas par virsstundu darbu) par 800,00 EUR;
2.3. EKK 1148 (Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana) par 4 896,00 EUR;
2.4. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas no kuriem
aprēķina IIN un VSAO) par 1 000,00 EUR;
2.5. EKK 221901 (Sakaru pakalpojumi) par 206,00 EUR;
2.6. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, apkalpošana) par 1 649,00
EUR;
2.7. EKK 2247 (Visu veidu apdrošināšanas izdevumi, izņemot civiltiesiskās
apdrošināšanas izdevumus) par 38,00 EUR;
2.8. EKK 2264 (Iekārtu un inventāra īre un noma) par 529,00 EUR;
2.9. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 15 951,00
EUR;
2.10. EKK 2321 (Kurināmais) par 4 000,00 EUR;
2.11. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 238,00 EUR.
Lēmums Nr.307 protokola pielikumā
§33
Par malkas iegādei nepieciešamajiem līdzekļiem
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas K.Mozgas 06.11.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2017. sēdē (protokols
Nr.11/2017§13), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Paredzēt finansējumu 2018.gada Saulkrastu Sociālā dienesta – Sociālo pabalstu
budžetā (Struktūrvienība 081, izmaksu mērķis M812) 31 000,00 euro (t.sk. PVN)
apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 6360 (Dzīvokļu pabalsti natūrā), lai atmaksātu
malkas iegādi Saulkrastu novada trūcīgajiem, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem,
1.grupas invalīdiem un vientuļajiem pensionāriem.
Lēmums Nr.308 protokola pielikumā

37

§34
Par grozījumiem Saulkrastu būvvaldes budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu būvvaldes vadītājas L.Pilsētnieces 13.11.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2017. sēdē (protokols
Nr.11/2017§15), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Būvvaldes budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2512 (Budžetu iestāžu PVN
maksājumi) par 82,00 EUR;
1.1.2. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 400,00 EUR.
1.2. palielināt Būvvaldes izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 231201 (Inventārs) par 482,00 EUR, lai apmaksātu inventāra iegādi, kas
bija paredzēta 2017.gada budžeta pamatlīdzekļu kodā.
Lēmums Nr.309 protokola pielikumā
§35
Par grozījumiem Juridiskās nodaļas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Juridiskās nodaļas vadītājas G.Lipinikas 08.11.2017. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2017. sēdē (protokols Nr.11/2017§4),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Juridiskās nodaļas (Struktūrvienība 0123) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēneša
atalgojums) par 1 000,00 EUR.
1.2. palielināt Juridiskās nodaļas (Struktūrvienība 0123) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no
kuriem aprēķina iemaksas) par 1 000,00 EUR, lai apmaksātu kompensācijas,
kas saistītas ar darbinieku maiņu.
Lēmums Nr.310 protokola pielikumā
§36
Par grozījumiem Lietvedības un personāla nodaļas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
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Izskatot Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas S.Saksones 01.11.2017. iesniegumu,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2017. sēdē (protokols
Nr.11/2017§3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Lietvedības un personāla nodaļas budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2512 (Budžetu iestāžu PVN
maksājumi) par 165,00 EUR.
1.2. palielināt Lietvedības un personāla nodaļas budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 5121 (Datorprogrammas) par 35,00 EUR, lai apmaksātu PVN daļu
datorprogrammai;
1.2.2. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 130,00 EUR, lai
apmaksātu PVN daļu datortehnikai.
Lēmums Nr.311 protokola pielikumā
§37
Par grozījumiem Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars informē, ka bija plānots veikt bērnu rotaļlaukuma
remontu, bet remonta izmaksas ir ļoti augstas. Izdevīgāk iegādāties jaunas šūpoles un smilškasti,
nekā remontēt. A.Gavars informē par plānotajiem remonta darbiem rotaļu laukumā.
Izskatot pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 13.11.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2017. sēdē (protokols
Nr.11/2017§17), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 2
000,00 EUR.
1.2. palielināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 2 000,00 EUR, lai iegādātos
jaunas balansiera šūpoles un smilšu kasti ar aizveramu vāku.
Lēmums Nr.312 protokola pielikumā
§38
Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā
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Ziņo E.Grāvītis. Grozījumi nepieciešami, lai apmaksātu Valsts vides dienesta valsts nodevu par
izvērtējumu par ietekmi uz vidi labierīcību pārbūvei Baltajā kāpā.
N.Līcis jautā par projekta gaitu.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis informē, ka ir noslēgts līgums par
cauruļvadu projektēšanu. Šobrīd slēgšanas procesā ir līgums par projekta izstrādi tualetes izbūvei.
Tiek gaidīta Valsts vides dienesta atbilde par to, ka sākotnējais izvērtējums par ietekmi uz vidi nav
nepieciešams, tiks izdoti tikai tehniskie noteikumi, rezultātā Būvvaldē tiks iesniegts
paskaidrojuma raksts un tiks saskaņota projektēšanas iecere.
N.Līcis pauž viedokli par Baltās kāpas tualetes izbūvi. Uzskata, ka būvējot, jāparedz telpa ar
suvenīriem un kafijas aparātu. Debatēs piedalās: N.Līcis, B.Veide.
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja P.Lielmaņa 31.10.2017. iesniegumu,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2017. sēdē (protokols
Nr.11/2017§7), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata
pieaicināto ekspertu izdevumi) par 215,00 EUR.
1.2. palielināt Attīstības un plānošanas nodaļas izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2519 (Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas) par
215,00 EUR, lai apmaksātu Valsts vides dienesta valsts nodevu par ietekmi
uz vidi sākotnējo izvērtējumu.
Lēmums Nr.313 protokola pielikumā
§39
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 09.11.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2017. sēdē (protokols Nr.11/2017§8),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1.
Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu vidusskolas budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2239 Pārējie ar iestādes
reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi) par 160,00 EUR;
1.1.2. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 80,00 EUR;
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1.1.3. EKK 2512 (Budžetu iestāžu PVN maksājumi) par 1 911,00 EUR.
1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 1 911,00 EUR, lai apmaksātu
remontdarbu PVN daļu;
1.2.2. EKK 2224 (Atkritumu izvešana) par 160,00 EUR, lai apmaksātu rēķinus par
atkritumu izvešanu;
1.2.3. EKK 2341 (Medikamenti) par 80,00 EUR, lai apmaksātu medikamentu iegādi
pamatojoties uz lielāku bērnu skaitu 2017.gadā.
Lēmums Nr.314 protokola pielikumā
§40
Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas K.Mozgas 10.11.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2017. sēdē (protokols
Nr.11/2017§11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Sociālā dienesta budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēneša
atalgojums) par 1 250,00 EUR;
1.1.2. EKK 221901 (Sakaru pakalpojumi) par 270,00 EUR;
1.1.3. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par
300,00 EUR;
1.1.4. EKK 2512 (Budžetu iestāžu PVN maksājumi) par 220,00 EUR.
1.2. palielināt Sociālā dienesta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 1 250,00 EUR, lai apmaksātu
darbinieku aizvietošanas piemaksas;
1.2.2. EKK 221902 (Interneta pieslēguma maksa) par 120,00 EUR, lai apmaksātu
interneta pakalpojuma rēķinus;
1.2.3. EKK 221903 (Pasta pakalpojumi) par 150,00 EUR, lai apmaksātu pastmarku
iegādi akcijai “Gaišus Ziemassvētkus”;
1.2.4. EKK 2261 (Telpu īre un noma) par 300,00 EUR, lai apmaksātu telpu nomas
izdevumus Saulkrastu slimnīcas telpās;
1.2.5. EKK 231101 (Biroja preces) par 70,00 EUR, lai apmaksātu aplokšņu iegādi
akcijai “Gaišus Ziemassvētkus”;
1.2.6. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 150,00 EUR, lai apmaksātu
apsveikumu kartiņu iegādi akcijai “Gaišus Ziemassvētkus”.
Lēmums Nr.315 protokola pielikumā
§41
Par grozījumiem Sociālo pabalstu budžetā
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Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas K.Mozgas 10.11.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2017. sēdē (protokols
Nr.11/2017§12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt iestādes “Sociālais dienests” budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 64234 (Skolēnu transporta
pakalpojumi) par 13 000,00 EUR.
1.2. palielināt iestādes “Sociālais dienests” izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 6252 (Veselības aprūpe naudā) par 2 000,00 EUR, lai nodrošinātu
pabalstu izmaksu trūcīgām un maznodrošinātām personām/ģimenēm
medicīnas izdevumu apmaksai;
1.2.2. EKK 6260 (GMI pabalsti naudā) par 1 000,00 EUR, lai nodrošinātu trūcīgām
personām/ģimenēm izmaksātu valstī noteikto garantētā minimālā ienākumu
pabalstu;
1.2.3. EKK 6270 (Dzīvokļa pabalsti naudā) par 2 000,00 EUR, lai nodrošinātu
dzīvokļa
pabalsta
izmaksu
trūcīgām
un
maznodrošinātām
personām/ģimenēm īres un komunālo maksājumu izdevumu apmaksai;
1.2.4. EKK 6412 (Samaksa par sociālās aprūpes institūciju pakalpojumiem) par 3
000,00 EUR, lai nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā;
1.2.5. EKK 64231 (Bērna piedzimšanas pabalsts) par 3 000,00 EUR, lai nodrošinātu
pabalstu izmaksu vecākiem saistībā ar bērnu piedzimšanu;
1.2.6. EKK 64232 (Apbedīšanas pabalsts) par 2 000,00 EUR, lai nodrošinātu
pabalsta piešķiršanu apbedīšanas izdevumu apmaksai.
Lēmums Nr.316 protokola pielikumā
§42
Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Lazdauskas precizēto
13.11.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2017.
sēdē (protokols Nr.11/2017§16), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
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1.1. samazināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1147 (Piemaksa par papildus darbu)
par 620,00 EUR;
1.1.2. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 750,00 EUR;
1.1.3. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu
apdrošināšanai) par 1 370,00 EUR;
1.1.4. EKK 2111 (Iekšzemes komandējumi, dienesta braucieni – dienas nauda) par
180,00 EUR;
1.1.5. EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi - pārējie komandējumu un darba
braucienu izdevumi) par 260,00 EUR;
1.1.6. EKK 2231 (Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru
organizēšana) par 400,00 EUR.
1.2. palielināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 2 270,00 EUR, lai
apmaksātu pedagogu darba algas;
1.2.2. EKK 1142 (Piemaksa par virsstundu darbu) par 30,00 EUR, lai apmaksātu
virsstundu darbu;
1.2.3. EKK 1146 (Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti)
par 40,00 EUR, lai apmaksātu piemaksas pedagogiem par kvalitātes
pakāpēm;
1.2.4. EKK 1148 (Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana) par 200,00
EUR, lai izmaksātu prēmijas pedagogiem;
1.2.5. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 1 040,00 EUR, lai
apmaksātu darba devēja sociālā nodokļa iemaksas.
Lēmums Nr.317 protokola pielikumā
§43
Par grozījumiem Zvejniekciema vidusskolas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 13.11.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2017. sēdē (protokols Nr.11/2017§2),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Zvejniekciema vidusskolas budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2512 (Budžetu iestāžu PVN
maksājumi) par 3 940,00 EUR.
1.2. palielināt Zvejniekciema vidusskolas budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 3 940,00 EUR, lai apmaksātu
PVN daļu remontdarbiem.
Lēmums Nr.318 protokola pielikumā
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§44
Par USG iekārtas iegādi un pamatkapitāla palielināšanu pašvaldības sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca”
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis lūdz lēmumprojektā norādīt pilnu USG nosaukumu – ultrasonogrāfijas iekārta. Deputāti
atbalsta N.Līča priekšlikumu.
Izskatot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk – PSIA) “Saulkrastu
slimnīca” valdes locekles S.Ancānes 13.11.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada
domes Finanšu komitejas 15.11.2017. sēdē (protokols Nr.11/2017§29), pamatojoties uz likumu
„Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem”
22.pantu, likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”
62.pantu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Pārskaitīt 30 000,00 euro uz PSIA “Saulkrastu slimnīca” a/s Swedbank norēķinu kontu
LV36HABA0551014436601 vienas nedēļas laikā pēc lēmuma apstiprināšanas un
ieguldīt PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālā, lai nodrošinātu ultrasonogrāfijas
iekārtas (turpmāk - USG) iegādi PSIA “Saulkrastu slimnīca” darbības nodrošināšanai.
2. Palielināt PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālu par 30 000 daļām ar vienas daļas
nominālvērtību 1,00 euro.
3. Piešķirto finansējumu PSIA „Saulkrastu slimnīca” drīkst izmantot pēc pamatkapitāla
palielināšanas reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā.
4. PSIA „Saulkrastu slimnīca” divu nedēļu laikā, pēc pamatkapitāla palielināšanas
reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, rakstiski informē Saulkrastu
novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļu par pamatkapitāla palielināšanu.
5. PSIA “Saulkrastu slimnīca” divu nedēļu laikā pēc USG iegādes pieņemšanas nodošanas
akta parakstīšanas iesniedz rēķinu/pavadzīmi un pieņemšanas nodošanas aktu par USG
iegādi un uzstādīšanu Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā.
Lēmums Nr.319 protokola pielikumā
§45
Par papildus finansējuma piešķiršanu pabalsta izmaksai
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 07.11.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2017. sēdē (protokols Nr.11/2017§1),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 380,00 euro, lai
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izmaksātu vienreizējo apbedīšanas pabalstu.
2. Palielināt Zvejniekciema vidusskolas budžeta plānu par 380,00 euro (Struktūrvienība
02, ekonomiskās klasifikācijas kods 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas)).
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN1/2017 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.320 protokola pielikumā
§46
Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis pauž viedokli par šķiroto atkritumu konteineru izvietošanu tikai tur, kur ir novērošanas
kameras. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks informē, ka pie pašvaldības bērnudārza ir lielāka
nesankcionēta atkritumu kaudze, šķiroto atkritumu konteineros tiek izmesti sadzīves atkritumi.
Diskusijā piedalās: B.Veide, N.Līcis, A.Gavars, PII “Rūķītis” vadītāja S.Tīberga, pašvaldības
policijas priekšnieks A.I.Zaharāns.
Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka A.I.Zaharāna 10.11.2017.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2017. sēdē (protokols
Nr.11/2017§5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumus:
1.1.Ieņēmumu pozīciju “Naudas sodi, par CSDD pārkāpumiem” (Ekonomiskās
klasifikācijas kods (EKK) 10.154)” par 3 000,00 euro.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
2.1.palielināt Saulkrastu pašvaldības policijas (Struktūrvienība 05) budžeta
izdevumu plānu:
2.1.1. EKK 2259 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 1
000,00 EUR, lai varētu norēķināties par CSDD sniegtajiem
pakalpojumiem;
2.1.2. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par
2 000,00 EUR, lai nodrošinātu Saulkrastu novadā dzīvnieku savākšanu,
utilizēšanu, sterilizēšanu un veiktu dzīvnieku nogādāšanu patversmē.
Lēmums Nr.321 protokola pielikumā
§47
Par grozījumiem Tautsaimniecības budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars informē par nepieciešamajiem grozījumiem
budžetā.
N.Līcis uzdod jautājumu par izdarītajiem darbiem ēkā Smilšu ielā 7.
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A.Gavars atbild, ka tika iztīrīts apkures katls, ir apzināts, kas ir nepieciešams apkures sistēmas
palaišanai un ir salabots jumts.
B.Veide lūdz precizēt lēmumprojektā ēkas adresi. Deputātiem nav iebildumu.
Izskatot pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 14.11.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2017. sēdē (protokols
Nr.11/2017§27), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- , „PRET”- , „ATTURAS”- ,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt izdevumu pozīcijas “Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas” “Meliorācijas sistēmu būvniecība” budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana)
par 5 000,00 EUR.
1.2. palielināt “Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas” - Tautsaimniecības
izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 5 000,00 EUR, lai nodrošinātu
ēkai Smilšu ielā 7, Saulkrastos, apkures un ūdens apgādes sistēmas darbību.
Lēmums Nr.322 protokola pielikumā
§48
Par budžeta grozījumiem
Ziņo E.Grāvītis.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars informē par nepieciešamajiem grozījumiem
budžetā.
Izskatot pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 10.11.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2017. sēdē (protokols
Nr.11/2017§14), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Tautsaimniecības budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata
pieaicināto ekspertu izdevumi) par 4 000,00 EUR;
1.1.2. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 2 387,00 EUR.
1.2. palielināt Tautsaimniecības izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2221 (Maksa par apkuri) par 4 000,00 EUR, lai apmaksātu apkures
izdevumus;
1.2.2. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 215,00
EUR, lai apmaksātu izdevumus par informācijas publicēšanu Latvijas
Republikas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;
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1.2.3. EKK 5214 (zeme zem ēkām un būvēm) par 800,00 EUR, lai apmaksātu zemes
zem Grīņu ielas iegādi;
1.2.4. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 1 372,00 EUR, lai apmaksātu
pamatlīdzekļu iegādi sociālās aprūpes mājai.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada speciālā budžeta
izdevumos:
2.1. Samazināt izdevumu pozīcijas “Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds” budžeta
izdevumu plānu:
2.1.1. EKK 224612 (Ielu un ceļu apsekošana” par 5 930,00 EUR, jo precizēts ir
deleģēšanas līgums ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”;
2.2. Palielināt izdevumu pozīcijas “Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds” budžeta izdevumu
plānu:
2.2.1. EKK 224616 “Grants un šķembu seguma uzturēšana” par 5 930,00 EUR, lai
uzlabotu grants un šķembu ceļus Saulkrastu novadā.
Lēmums Nr.323 protokola pielikumā
§49
Par finansējuma paredzēšanu izglītojamo pārvadājumiem
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 15.11.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2017. sēdē (protokols
Nr.11/2017§30), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Paredzēt finansējumu 2018.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā
“Skolēnu transports uz skolu” (Struktūrvienība 0111, izmaksu mērķis M217) 28 561,00
euro (t.sk. PVN) apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2233 (Izdevumi par
transporta pakalpojumiem), lai atmaksātu Zvejniekciema vidusskolas un Saulkrastu
vidusskolas izglītojamo pārvadājumus mācību procesa norises dienās laika periodā no
2018.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.
Lēmums Nr.324 protokola pielikumā
§50
Par īpašumu uzņemšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista A. Blankenberga 2017. gada 14. novembra iesniegumu, kas
izskatīts 2017. gada 15. novembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.11/2017§25) un,
pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.1. nodaļā Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite noteikto,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt
grāmatvedības bilancē, bilances kontā 1214 “Zeme zem ielām un būvēm” jaunus
nekustamos īpašumus saskaņā ar tabulu:
Nr.
p/k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nosaukums
Pirmā piebrauktuve
Otrā piebrauktuve
Trešā piebrauktuve
Ceturtā piebrauktuve
Piektā piebrauktuve
Sestā piebrauktuve
Septītā piebrauktuve
Astotā piebrauktuve

Kadastra Nr.
80130020004
80130030080
80130030081
80130030082
80130030083
80130031083
80330010938
80330011554

Platība,
ha
0.040
0.028
0.074
0.131
0.029
0.380
0.100
0.190

Vērtība,
EUR
56.00
39.00
104.00
183.00
41.00
532.00
140.00
266.00

Lēmums Nr.325 protokola pielikumā
§51
Par īpašuma Grīņu iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
uzņemšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista A. Blankenberga 2017. gada 13. novembra iesniegumu, kas
izskatīts 2017. gada 15. novembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.11/2017§21) un,
pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.1. nodaļā Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzskaitīt grāmatvedības
bilancē, bilances kontā 1217 “Pārējā zeme” jaunu nekustamo īpašumu - Grīņu iela,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra Nr.80330011181, zemes
platību 10 390 kv.m un vērtību 800.00 EUR.
Lēmums Nr.326 protokola pielikumā
§52
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē ir saņemts Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma
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nodokļa administratores Vitas Plēpes 31.10.2017. iesniegums, kas izskatīts 15.11.2017. Finanšu
komitejas sēdē, protokols Nr.11/2017.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma
nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Maksātnespējas likuma 164.panta pirmā daļa nosaka, ja parādnieks veicis fiziskā personas
saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās minētajā plānā
norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas, likuma trešā daļa nosaka, ka lēmumu no parādnieka
atbrīvošanu no atlikušajām saistībā, kas norādītās fiziskās personas saistību dzēšanas plānā,
pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.
Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, Rīgas pilsētas Kurzemes
rajona tiesas 05.01.2017. lēmumu Lietas nr.C28369014 C-0153-17,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam no 2009. līdz 2015.gadam
par nekustamo īpašumu Desmitā iela 47, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, kadastra Nr.8033 003 2017 par zemi EUR 366,19 un nokavējuma nauda EUR 133,47
par ēku EUR 26,45 un nokavējuma nauda EUR 8,99, kopā parāds EUR 535,10 (pieci simti
trīsdesmit pieci euro, 10 centi). ).
2. Publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
Lēmums Nr.327 protokola pielikumā
§53
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot, /vārds uzvārds/ dzīvojošas /adrese/, Kalngale, Carnikavas novads, 19.10.2017.
iesniegumu, kas izskatīts 15.11.2017. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.11/2017., pamatojoties
uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 27.11.2018. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu EUR
2483,67 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 2062.41 un nokavējuma nauda EUR 421,26,
par nekustamo īpašumu /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra apz. 8013 004
0216), saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:
Datums

Pamatparāds EUR

Nokavējuma nauda EUR

Kopā EUR
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27.12.2017.
171.87
35.11
206.98
29.01.2018.
171.87
35.11
206.98
27.02.2018.
171.87
35.11
206.98
27.03.2018.
171.87
35.11
206.98
27.04.2018.
171.87
35.11
206.98
28.05.2018.
171.87
35.11
206.98
27.06.2018.
171.87
35.11
206.98
27.07.2018.
171.87
35.11
206.98
27.08.2018.
171.87
35.11
206.98
27.09.2018.
171.87
35.1
206.97
29.10.2018.
171.86
35.09
206.95
27.11.2018.
171.85
35.08
206.93
KOPĀ:
2062.41
421.26
2483.67
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos mēneša laikā. Gadījumā, ja
vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.328 protokola pielikumā
54
Par darba koplīguma noslēgšanu ar
Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrības
Saulkrastu novada domes pirmorganizāciju
Ziņo E.Grāvītis.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika informē, ka saskaņā ar Finanšu komitejas atzinumu, tika
labota 8.4 un 8.9 apakšpunkta redakcija, ka papildatvaļinājuma dienu skaits tiek summēts,
nepārsniedzot 7 darba dienas.
Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrības Saulkrastu novada domes pirmorganizācijas
vadītāja Anita Līce aicina deputātus 8.9 apakšpunktā noteikt desmit papildatvaļinājuma dienas.
E.Grāvītis pauž viedokli, ka koplīgums būtiski atšķiras no tiem, kuri bija iepriekš parakstīti,
rezultātā arī tie, kas iepriekš ir noslēguši koplīgumus, vērsies pašvaldībā, lai saņemtu tikpat
labvēlīgus noteikumus. Pirms budžeta 2018.gadam apstiprināšanas, Finanšu komitejā netika
izvērtēts 3.6 punkts, attiecībā uz algu pieaugumiem. E.Grāvītis jautā A.Līcei, vai arodbiedrība ir
izvērtējusi, kādu iespaidu tas varētu atstāt uz pašvaldības budžetu.
A.Līce atbild, ka arodbiedrībai šādi dati par atalgojumiem nav pieejami, arodbiedrība laicīgi ir
iesniegusi koplīgumu izvērtēšanai.
E.Grāvītis paskaidro, ka tas nozīmē, ka pašvaldība uzņemtos to, ka, valstij palielinot minimālo
mēneša algu, procentuāli visiem tiek paaugstināta mēnešalga. Diskusijā piedalās: Finanšu daļas
vadītājs – finansists Gatis Vīgants, A.Līce, E.Grāvītis,
A.Horsts pauž viedokli par 10.5, 10.6, 10.7, 10.9, 10.10, 10.11 punktiem. A.Līce paskaidro, ka
šajā gadījumā arodbiedrība nosaka mazāk labvēlīgus nosacījumus, nekā likumā ir noteikts.
E.Grāvītis uzskata, ka 10.punkta nosacījumi, izejot no likumdošanas, ir ļoti samērīgi.
E.Grāvītis uzdod jautājumu juristiem par koplīguma 4.4 punktu, vai darba devējam nav jānosaka
maksimālais bezalgas atvaļinājuma dienu skaits.
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone atbild, ka Darba likumā nav noteikts
atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas termiņš, uzskata, ka to nevar ierobežot.
G.Lāčauniece jautā, vai 4.5 punktā nav jāiekļauj, ka darba devējs piešķir vienu apmaksātu
brīvdienu arī darbiniekiem, kuru bērni uzsāk skolas gaitu, pirmajā skolas dienā. A.Līce paskaidro,
ka to nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.
B.Veide ierosina izskatīt koplīguma projektu atkārtoti decembra komitejas sēdē.
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Debates par koplīguma punktu par algas pieaugumu ievērojot procentuālās valstī noteiktās
minimālas darba algas izmaiņas. Debatēs piedalās: M.Kišuro, L.Vaidere, B.Veide, E.Grāvītis.
Izskatot Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrības Saulkrastu novada domes
pirmorganizācijas vadītājas Anitas Līces 2017.gada 4.oktobrī iesniegto koplīguma projektu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1(N.Līcis),
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma par koplīguma noslēgšanu izskatīšanu.

§55
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstos
Ziņo E.Grāvītis.
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja S.Saksone informē, ka š.g. vasarā tika pieņemts jauns
profesiju klasifikators, saskaņā ar šo profesiju klasifikatoru jāprecizē darbinieku profesiju kodi.
Atšķirībā no tā lēmumprojekta, kas bija izskatīts Finanšu komitejā, lēmumprojekts ir papildināts
ar Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista amatu. Ir
izmaiņas amatu katalogā, mainās amatu grupas un mēnešalgu maksimālie apmēri.
O.Vanaga uzdod jautājumu, vai līdzīgās iestādēs ar vienādu amatu darbiniekiem ir vienāds algas
apmērs. S.Saksone informē, ka pašvaldība strādā pie noteikumiem par mēnešalgas noteikšanas
kritērijiem, diapazoniem un griestiem, kāds ir minimālais, kāds ir maksimālais apmērs, ko var
saņemt katra amata veicējs, izvērtējot katras iestādes amata pienākumu apjomu.
E.Grāvītis paskaidro, ka, lēmumprojektā norādīts maksimālais mēnešalgas apmērs, tas nenozīmē,
ka tiek apstiprinātas šādas algas. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumu, katrai konkrētai mēnešalgas grupai, konkrētam amatam, amatu
saimei tiek noteikts maksimālais mēnešalgas apmērs.
N.Līcis uzdod jautājumu, vai notika izvērtēšana, jo mainījušas amatu grupas. S.Saksone paskaidro,
ka grupas ir mainījušies tikai saistībā ar amatu katalogu, dažas grupas amatu katalogā vairs nav.
N.Līcis jautā par lēmumprojekta 1.3. punkta amata nosaukuma izmaiņām. S.Saksone paskaidro,
ka iepriekš bija personāla speciālists, amata grupa paliek tāda pati, mainās amata līmenis, izvērtējot
amatu katalogā norādītos kritērijus un pienākumus, ko darbinieks veic. Izmaiņas tiek veiktas
atbilstoši MK noteikumiem, amatu katalogam un profesiju klasifikatoram.
Izvērtējot Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu spēkā esošos amatu sarakstus, dome
konstatē, ka nepieciešami precizējumi amatu sarakstos, atbilstoši normatīvo aktu regulējumam.
Lai nodrošinātu Saulkrastu novada domes izveidoto iestāžu amatu sarakstu atbilstību
normatīvo aktu prasībām, kā arī lai nodrošinātu normatīviem aktiem atbilstošu pašvaldības amatu
klasificēšanas rezultātu apkopojuma sagatavošanu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību
institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 23.05.2017.
noteikumiem Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem
Nr. 1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Lietvedības un personāla nodaļas
vadītājas Sanitas Saksones 14.11.2017. iesniegumu un Finanšu komitejas sēdes 15.11.2017
atzinumu (protokols Nr. 11/2017§26),
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis),
NOLEMJ:
1. Veikt šādus grozījumus Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstos:
1.1. Iestādes “Saulkrastu novada dome” struktūrvienības “Attīstības un plānošanas
nodaļa” amatu sarakstā mainīt amata “Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs”
profesijas kodu no “1211 46” uz “1213 23”.
1.2. Iestādes “Saulkrastu novada dome” struktūrvienības “Juridiskā nodaļa” amatu
sarakstā mainīt amata “Juridiskās nodaļas vadītājs” profesijas kodu no “1211 21” uz
“1213 23”.
1.3. Iestādes “Saulkrastu novada dome” struktūrvienības “Lietvedības un personāla
nodaļa” amatu sarakstām mainīt amata nosaukumu “Lietvedības un personāla nodaļas
vadītājs – personāla speciālists” uz “Lietvedības un personāla nodaļas vadītājs,
personāla vadītājs”, amata līmenis “IV B”, 11. mēnešalgu grupa, mēnešalgas
maksimālais apmērs 1382 euro.
1.4. Iestādes “Saulkrastu novada dome” struktūrvienības “Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļa” amatu sarakstā mainīt amata “Nekustamā īpašuma
speciālists” profesijas kodu no “3142 17” uz “3334 09”.
1.5. Iestādes “Saulkrastu novada dome” struktūrvienības “Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas Labiekārtošanas daļa” amatu sarakstā mainīt amata
“Kapsētas teritorijas sētnieks” nosaukumu uz “Sētnieks” un profesijas kodu no “9214
01” uz “9613 01”.
1.6. Iestādes “Jauniešu māja” amatu sarakstā mainīt amata “Jauniešu mājas vadītājs”
profesijas kodu no “2422 27” uz “1213 23”, amata līmenis “III”, 10. mēnešalgu grupa,
mēnešalgas maksimālais apmērs 1287 euro;
1.7. Iestādes “Saulkrastu novada bibliotēka” amatu sarakstā noteikt amatam
“Bibliotēkas vadītājs” amata saimi “18.2. Bibliotēku pakalpojumi”, amata līmenis
“V”, 12. mēnešalgu grupa, mēnešalgas maksimālais apmērs 1647 euro;
1.8. Iestādes “Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”” amatu sarakstā mainīt amatam
“Vadītāja vietnieks saimnieciskajā darbā” profesijas kodu no “1112 30” uz “1112 37”’.
1.9. Iestādes “Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”” amatu sarakstā mainīt amatam
“Sētnieks” amata līmeni no “III” uz “II A”, 4. mēnešalgu grupa, mēnešalgas
maksimālais apmērs 705 euro.
1.10. Iestādes “Saulkrastu tūrisma informācijas centrs” amatu sarakstā mainīt amata
nosaukumu “Pašvaldības iestādes vadītājs” uz “Tūrisma informācijas centra vadītājs”,
amata līmenis “IV A”, 11. mēnešalgu grupa, mēnešalgas maksimālais apmērs 1382
euro.
1.11. Iestādes “Saulkrastu tūrisma informācijas centrs” amatu sarakstā mainīt amata
nosaukumu “Klientu apkalpošanas speciālists” uz “Tūrisma informācijas konsultants”,
profesijas kods “4221 03”; amata līmenis “II”, 9. mēnešalgu grupa, mēnešalgas
maksimālais apmērs 1190 euro.
1.12. Iestādes “Sociālās aprūpes māja” amatu sarakstā mainīt amata nosaukumu “Sociālais
darbinieks” uz “Sociālais darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem”;
1.13. Iestādes “Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola” amatu sarakstā mainīt
amata “Sētnieks” amatu saimi no “3.Apsaimniekošana” uz “13.Fiziskais un
kvalificētais darbs”; amata līmenis “II A”, 2. mēnešalgu grupa, mēnešalgas
maksimālais apmērs 511 euro.
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1.14. Iestādes “Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola” amatu sarakstā mainīt
amata “Apkopējs” amatu saimi no “3.Apsaimniekošana” uz “13.Fiziskais un
kvalificētais darbs” amata līmenis “II A”, 2. mēnešalgu grupa, mēnešalgas
maksimālais apmērs 511 euro.
1.15. Iestādes “Zvejniekciema vidusskola” amatu sarakstā mainīt amata “Skolas direktors”
profesijas kodu no “1245 08” uz “1345 08”.
1.16. Iestādes “Zvejniekciema vidusskola” amatu sarakstā mainīt amata nosaukumu
“Medicīnas māsa” uz “Skolas māsa”, profesijas kods 2221 34.
1.17. Iestādes “Zvejniekciema vidusskola” amatu sarakstā mainīt amata nosaukumu
“Sporta kompleksa pārzinis” uz nosaukumu “Sporta zāles pārzinis”.
1.18. Iestādes “Saulkrastu vidusskola” amatu sarakstā mainīt amata “Skolas direktors”
profesijas kodu no “1245 08” uz “1345 08”.
Lēmums Nr.329 protokola pielikumā
§56
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
23.10.2017. iesniegumu (reģistrēts 23.10.2017. Nr.8.10./1020170507/IN3426), 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, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds uzvārds/, no
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu /adrese/
Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 04.10.2017. līdz 29.05.2027.
Lēmums Nr.330 protokola pielikumā
§57
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
13.11.2017. iesniegumu (reģistrēts 13.11.2017. Nr.8.10./1120170263/IN3712), 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,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds uzvārds/, no
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu /adrese/,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz beztermiņa.
Lēmums Nr.331 protokola pielikumā
§58
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
13.11.2017. iesniegumu (reģistrēts 13.11.2017. Nr.8.10./1120170279/IN3718), 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, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds uzvārds/, no
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu /adrese/
Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz 19.03.2019.
Lēmums Nr.332 protokola pielikumā
§59
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
03.11.2017. iesniegumu (reģistrēts 03.11.2017. Nr.8.10./1120170079/IN3611), 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, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
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1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds uzvārds/, no
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu /adrese/,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 27.10.2017. līdz 21.09.2019.
Lēmums Nr.333 protokola pielikumā
§60
Par /vārds uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds uzvārds/ (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem – /vārds uzvārds/), dzīvojoša
/adrese/, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 2017.gada 30.oktobra iesniegumu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 3.panta pirmo un otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds uzvārds/, /dzimšanas dati/ jūlijā, deklarēto dzīvesvietu
adresē: /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
Lēmums Nr.334 protokola pielikumā
61
Par grozījumiem Sociālās aprūpes mājas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Sociālās aprūpes mājas direktores J.Skujiņas 10.11.2017. iesniegumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Sociālās mājas budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2221 (Maksa par apkuri) par 950,00
EUR;
1.1.2. EKK 2312 (Inventārs) par 837,00 EUR.
1.2. palielināt Sociālās mājas izdevumu plānu:
1.2.1. EKK (Maksa par ūdeni un kanalizāciju) par 950,00 EUR, lai apmaksātu ūdens
un kanalizācijas rēķinus;
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1.2.2. EKK 2369 (Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu
uzturēšanās izdevumi) par 837,00 EUR, lai iegādātos higiēnas preces.
Lēmums Nr.335 protokola pielikumā
§62
Par grozījumiem mērķdotācijai 5.6.gadīgo mācību līdzekļiem
Ziņo E.Grāvītis.
Finanšu daļas vadītājs-finansists G.Vīgants informē, ka grozījumi budžetā saistīti ar to, ka PII
“Rūķītis” nav bibliotēka, līdz ar to nevar būt bibliotēkas krājumi.
Izskatot PII “Rūķītis” vadītājas S.Tībergas 14.11.2017. iesniegumu, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt izdevumu pozīcijas “Mācību līdzekļu iegāde pirmsskolas izglītībai - PII
"Rūķītis"” budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 5233 (Bibliotēku uzkrājumi) par 1
240,00 EUR.
1.2. palielināt izdevumu pozīcijas “Mācību līdzekļu iegāde pirmsskolas izglītībai - PII
"Rūķītis"” izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 1 240,00 EUR, jo PII “Rūķītis”
nav bibliotēkas un bibliotēkas krājumi.
Lēmums Nr.336 protokola pielikumā
§63
Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu
ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži”
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2017.gada 22. novembrī iesniegto
sadarbības līguma projektu par pašvaldības autoceļu, kurus izmantos kokmateriālu (apaļkoku,
šķeldas) transportēšanai, uzturēšanu, tas ir, attiecīgo ceļu posmu ikdienas uzturēšanas darbi,
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, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sadarbības līguma projektu ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži” par
pašvaldības autoceļu izmantošanu un to ikdienas uzturēšanu.
2. Noslēgt ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži” sadarbības līgumu.
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Lēmums Nr.337 protokola pielikumā
§64
Par vidi degradējušas ēkas statusa atcelšanu ēkām Jūras prospektā 2A
Ziņo E.Grāvītis.
Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas priekšsēdētājs A.Gavars informē, ka pēc ēkas
īpašnieka lūguma, īpašums tika apsekots, konstatēts, ka siltumnīcu metāla un stikla konstrukcijas
ir demontētas, teritorija sakopta, līdz ar to nav pamata aplikt īpašumu ar paaugstināto nodokli.
Izskatot Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas priekšsēdētāja A.Gavara 27.10.2017.
iesniegumu ar lūgumu atcelt 2014.gada 26.novembrī ar domes lēmumu Nr.32 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa palielināšanu vidi degradējošām ēkām Jūras prospektā 2A” noteikto vidi
degradējošas ēkas statusu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības komitejas
10.11.2017. sēdē (protokols Nr.11/2017§12), pamatojoties uz Saulkrastu novada 2015.gada
29.jūlija saistošiem noteikumiem Nr.17/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vidi
degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm” 10.punktu, kurš nosaka, ka
Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par vidi degradējušas ēkas statusa atcelšanu, 11.punktu,
kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma
par vidi degradējušas ēkas statusa atcelšanu, Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas
2017.gada 27.oktobra Apsekošanas aktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt ēkai ar kadastra apz. 80330010185 002 (siltumnīcu savienojošā māja),
80330010185 003 (siltummezgls), 80330010185 004 (siltumnīcas), 80330010185 005
(siltumnīcas), 80330010185 006 (siltumnīca), 80330010185 007 (siltumnīca),
80330010185 008 (siltumnīca), 80330010185 009 (siltumnīca) un 80330010185 010
(šķūnis ar pagrabu), kas atrodas nekustamā īpašumā Jūras prospekts 2A, Zvejniekciemā,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 8033 501 0032 sastāvā, noteikto
vidi degradējušas ēkas statusu sākot ar 2017.gada 29.novembri. Ēku īpašnieks /vārds
uzvārds, personas kods/.
2. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļa administratoram
veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu sākot ar 2017.gada 1.decembri.
3. Lēmumu nosūtīt /vārds uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/ Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160.
Lēmums Nr.338 protokola pielikumā
§65
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana
Zvejniekciemā”
Ziņo E.Grāvītis.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Uldis Stunda informē, ka iepriekšēja valdes
locekļa apliecinājumam pieteikumā tika konstatēta kļūda. Centrālā finanšu līgumu aģentūra
(turpmāk – CFLA) ir devusi atbildi šī projekta apstiprināšanai, bet ar precizējumu iesniegšanu.
Viens no precizējumiem - jāiesniedz precizēts apliecinājums par projekta līdzfinansējumu. CFLA
lūdza precizēt arī nomas līgumu ar Skultes ostu, gan par nomas līguma termiņu, gan par to, ka
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Skultes ostai nav iebildumu veikt rekonstrukciju ēkās, kas ir SIA “Saulkrastu komunālserviss”
īpašums Skultes ostai piederošajā zemes gabalā. Precizējumi jāiesniedz līdz 01.12.2017.
A.Horsts jautā par apkures katla uzstādīšanu. U.Stunda atbild, ka tiks uzstādīts viens jauns katls
un esošais malkas katls tiks atstāts rezervē.
Finanšu daļas vadītājs – finansists G.Vīgants norāda uz drukas kļūdu lēmumprojekta 1.punktā.
Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa Ulda Stundas 2017.gada
23.novembra iesniegumu par to, ka 2017.gada 14.novembrī ir saņemts Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras (turpmāk – CFLA) lēmums, kas paredz, ka līdz šā gada 1.decembrim ir jāiesniedz valdes
locekļa U.Stundas parakstīts apliecinājums CFLA, ka projekts Nr.4.3.1.0/17/A/008 „Siltumavota
efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā” tiks līdzfinansēts no SIA “Saulkrastu
komunālserviss” līdzekļiem, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
1.punktu, pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likums” 62.pantu un 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,
N.Līcis uzdod jautājumu par iepirkumu. U.Stunda atbild, ka iepirkums vēl nav bijis, šobrīd ir
iesniegts projekta pieteikums CFLA.
N.Līcis jautā par neattiecināmajām izmaksām. U.Stunda paskaidro, ka neattiecināmās izmaksas ir
PVN.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Saulkrastu novada dome apliecina, ka ņems kredītu Valsts kasē 191 460,00 euro (viens
simts deviņdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro, 00 centi) apmērā un
ieguldīs SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālā, lai SIA “Saulkrastu
komunālserviss” nodrošinātu projekta Nr.4.3.1.0/17/A/008 “Siltumavota efektivitātes
paaugstināšana Zvejniekciemā” līdzfinansējumu.
2. Pilnvarot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekli U. Stundu parakstīt
apliecinājumu, ka projekts Nr.4.3.1.0/17/A/008 „Siltumavota efektivitātes
paaugstināšana Zvejniekciemā” tiks līdzfinansēts no SIA “Saulkrastu komunālserviss”
līdzekļiem.
Lēmums Nr.339 protokola pielikumā
§66
Par pašvaldībai piederošās cirsmas Zvejnieku ielā 13, Saulkrastos, Saulkrastu novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas sekretāres Dainas
Kučerukas 27.11.2017. iesniegumu par 17.11.2017. organizētās izsoles rezultātiem, kurā tika
izsolīta pašvaldībai piederoša cirsma Zvejnieku ielā 13, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra
Nr. 80130010382, cirsmu, izcērtamās koksnes krāja 78,65 m3, saskaņā ar Saulkrastu novada
domes 25.10.2017. sēdes lēmumu „Par Saulkrastu pašvaldībai piederošas cirsmas (Zvejnieku ielā
13) izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
Cirsmas izsoles noteikumu 37.punktu, kurš nosaka, ka Saulkrastu novada dome izsoles rezultātus
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apstiprina kārtējā domes sēdē, ja ir saņemts izsoles dalībnieka, kurš ir nosolījis cirsmu, piedāvāto
augstāko summu par nosolīto kokmateriālu maksājums, Saulkrastu novada dome konstatē, ka
izsoles dalībnieks SIA „JOSA”, reģ. Nr. 44103058508, juridiskā adrese: Lauku iela 14A,
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, ir nosolījis cirsmu par augstāko cenu 3063,00 euro.
Saskaņā ar Cirsmas izsoles noteikumu 7.punktu, SIA „JOSA” pilnvarotā persona Māris
Kancāns 15.11.2017. iemaksāja Saulkrastu novada domes kasē nodrošinājumu 10% apmērā no
izsolāmās cirsmas nosacītās cenas – 226,30 euro. 24.11.2017. SIA „JOSA” samaksāja 2836,70
euro no nosolītās cirsmas summas. Līdz ar to SIA „JOSA” saskaņā ar izsoles noteikumu
30.punktu piecu darba dienu laikā no izsoles dienas ir samaksājis nosolīto kokmateriālu summu
3063,00 euro.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,
cirsmas izsoles noteikumu 30., 36., 37.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās cirsmas izsoli, kas
notika 17.11.2017.
2. Uzdot Juridiskai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu ar SIA „JOSA”, reģ. Nr. 44103058508,
juridiskā adrese: Lauku iela 14A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, par izsolē nosolīto cirsmu,
par izsoles pārdošanas cenu 3063,00 euro.
3. Pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no SD grāmatvedības uzskaites „Krājumi
atsavināšanai” uzskaitītās cirsmas krājas 78,65 m3.
Lēmums Nr.340 protokola pielikumā
§67
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 2017.gada 28.novembra
iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma atlikušās daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu,
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta pirmo daļu, Darba likuma 149.panta pirmo un otro daļu, Saulkrastu novada domes
2015.gada 30.septembra iekšējo noteikumu Nr. IeN 6/2015 „Iekšējie darba kārtības noteikumi”
58.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim apmaksāta ikgadējā
atvaļinājuma (par darba periodu no 14.07.2015.- 13.07.2016.) atlikušo daļu- 1 (vienu)
darba dienu 2017.gada 14.decembrī.
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2. Piešķirt E.Grāvītim apmaksātu papildatvaļinājuma daļu 6 (sešas) darba dienas (par darba
periodu no 14.07.2015.- 13.07.2016.) sākot ar 2017.gada 15.decembri līdz 22.decembrim
(ieskaitot).
Lēmums Nr.341 protokola pielikumā
§68
Par deputāta Jurģa Grabčika deputāta pilnvaru izbeigšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot deputāta Jurģa Grabčika (partija “Vienotība”) 28.11.2017. iesniegumu par
deputāta pilnvaru nolikšanu pirms termiņa, pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētas domes un
novada domes deputāta statusa likuma” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka deputāta
pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru
izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu un
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.pantu, kas nosaka- ja ievēlētais
domes deputāts zaudējis vai nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša
kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, N.Līcis, M.Kišuro, A.Aparjode),
„PRET”- 1 (A.Horsts), „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izbeigt ar 2017.gada 29.novembri domes deputāta Jurģa Grabčika deputāta pilnvaras pirms
termiņa, sakarā ar J.Grabčika 2017.gada 28.novembra iesniegumu par deputāta pilnvaru
nolikšanu.
2. Uzdot Saulkrastu novada vēlēšanu komisijai līdz 2017.gada 12.decembrim noteikt nākamo
deputāta kandidātu no partijas “Vienotība” saraksta, kurš stāsies J.Grabčika vietā.
3. Lēmumu izsniegt Saulkrastu novada vēlēšanu komisijai.
4. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā.
Lēmums Nr.342 protokola pielikumā
Sēdi slēdz plkst.17.35
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla
nodaļas vecākā lietvede

E.Grāvītis

I.Gavrilova

Protokols parakstīts 04.12.2017.
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