Saulkrastu novada dome
______________________________________________________________________________________________

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

DOMES SĒDES
PROTOKOLS NR.1/2017
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Saulkrastu novadā
Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00

2017.gada 25.janvārī

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa Ancāne,
Mārtiņš Kišuro, Igors Žukovs, Bruno Veide, Antra Deniškāne, Guna Lāčauniece, Andris
Silavnieks, Guntars Zonbergs, Jurģis Grabčiks.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis,
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, juriste Gita Lipinika, Juridiskās nodaļas
vecākā eksperte Vita Spitane, Finanšu daļas vadītājs – finansists Gatis Vīgants, Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Solveiga Tiļuga, Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone, Informācijas sistēmu
administrators Krists Lielmanis, sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane
Iestāžu vadītāji un darbinieki: Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece, Sociālā dienesta vadītāja
pienākumu izpildītāja Kristīne Mozga, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktore
Ieva Lazdauska, PII “Rūķītis” vadītāja Sanita Tīberga, Saulkrastu tūrisma informācijas centra
vadītāja Gita Memmēna, pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Inārs Zaharāns,
pašvaldības policijas administratīvās nodaļas priekšnieks Andris Būce, bērnu un jauniešu dienas
centra “Saulespuķe” vadītāja Ingūna Feldmane, Saulkrastu pašvaldības iestādes ,,Sociālās
aprūpes māja'' direktore J.Skujiņa, PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktore Judīte
Krūmiņa, PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” grāmatvede Vizma Vimba
Nepiedalās deputāti:
Andris Dulpiņš (aizņemts pamatdarbā)
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi. Lūdz papildināt darba kārtību ar vienu
jautājumu “Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā
mērķprogrammā “Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai”.
Deputātiem iebildumu nav.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko
personu datu aizsardzības likumu

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.12.2016. domes sēdes lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
6. Par zemes gabala daļas nomu
7. Par dalību INTERREG CentralBaltic programmas izsludinātajā projektu konkursā
8. Par grozījumu izdarīšanu 2016.gada 2.septembra deleģēšanas līgumā Nr.5.1/Li391
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
9. Par veselības un sociālo pakalpojumu cenu izmaiņām Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA
„Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” un par vienošanās slēgšanu
10. Par Saulkrastu Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
11. Par līguma noslēgšanu ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi „Zvirbulēnu skola” par
pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma
nodrošināšanu
12. Par līguma noslēgšanu ar biedrību „Privātā vidusskola ĀBVS” par pašvaldības
līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu
13. Par atteikumu slēgt līgumu
14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
16. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
17. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
18. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
19. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
20. Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/
21. Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/
22. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu
23. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu
24. Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā atklātajā projektu konkursā
Finanšu komitejas lēmumi
25. Par jaunas iestādes izveidošanu
26. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 6.novembra
iekšējos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība organizē nokavētā
nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu” apstiprināšanu
27. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
iekšējos noteikumos Nr. IeN 23/2016 “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksas noteikšanas un tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un
apstiprināšanas kārtība”” apstiprināšanu
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
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30. Par grozījumiem 2009.gada 7.septembra, 2012.gada 28.decembra noslēgtajos līgumos ar
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi
31. Par Satiksmes ministrijas pārstāvi Skultes ostas valdē
32. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SKULTES KOKOSTA" pārstāvi Skultes ostas
valdē
33. Par 07.12.2016 izdotā Brīdinājuma Nr.12.16/784 par administratīvā akta piespiedu izpildi
atstāšanu spēkā
Apvienotās Tautsaimniecības, attīstības un vides, Sociālo jautājumu, Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu un Finanšu komitejas lēmumi
34. Par domes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu
35. Par domes priekšsēdētāja vietnieka atlīdzības noteikšanu
36. Par Saulkrastu novada izglītības iestāžu vadītāju darba algu apstiprināšanu
37. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo
noteikumu „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”
apstiprināšanu
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
38. Par /vārds, uzvārds/deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
39. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
40. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
41. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
42. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
43. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
44. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
45. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
46. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
47. Par pašvaldības kompensācijas apmēra noteikšanu 2017.gadam
48. Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu
49. Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu
50. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā mērķprogrammā
“Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai”
§1
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.12.2016. domes sēdes lēmumu izpildi
Ziņo A.Arnis par 28.12.2016. domes sēdes lēmumu izpildi.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi izpildīti.
Sociālo jautājumu komitejas lēmums “Par pakalpojuma maksas izmaiņām Engures novada
domes pansionātā „Rauda” 2017.gadā” – procesā, parakstīts līgums vēl nav saņemts.
Finanšu komitejas lēmumi:
- “Par saistošo noteikumu “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā
Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem” izdošanu”, nav
saņemts atzinums no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.
- “Par jaunas amata vietas izveidošanu Saulkrastu novada būvvaldē”– procesā, tiks skatīts
kontekstā ar šīs dienas domes sēdes jautājumu par Saulkrastu novada pašvaldības
2017.gada budžeta apstiprināšanu.
- “Par līgumu noslēgšanu ar One Systems Īsland EHF”- lēmuma izpilde procesā, nav
saņemts parakstīts līguma eksemplārs no One Systems Īsland EHF.
- “Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles atzīšanu par nenotikušu” – š.g. martā
plānota atkārtota nekustāmā īpašuma izsole.
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“Par parāda sadalīšanu termiņos” – procesā, no iesniedzējas puses vēl nav saņemts
parakstīts līguma eksemplārs.
Deputātiem jautājumu nav.
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai.
§2
Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu,
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo N.Līcis
E.Grāvītis informē, ka 0.04 ha – atsevišķa zemes vienība.
Izskatot /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/ 04.01.2017.
iesniegumu, kurš izskatīts 11.01.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē,
protokols Nr.1, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, 12.1. punktu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ,,Jauntimmāji’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 803300103737, izveidojot divus jaunus nekustamos
īpašumus.
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010716, platība 0,04 ha, adresi
,,Jūras Timmāji’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot zemes
lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0601.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130010403, platība 1,3 ha, ēkām un būvēm
atstāt adresi ,,Jauntimmāji’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
nosakot dalīto zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods
– 0601, platība 0,12 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods – 0101, platība 1,18 ha.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
§3
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo N.Līcis.
A.Gavars –īpašnieks izsaka vēlēšanos noteikt atsevišķu zemes vienības daļu, iespējams ar mērķi
pārdot vienu daļu. Saskaņā ar MK noteikumiem, tiks noteikta lietošanas kārtība katrai daļai,
zemes gabals ir nedalāms.
N.Līcis. Nopērkot šo domājamo neapbūvētu daļu, pircējs, iespējams, nevarēs uzbūvēt māju.
Apbūves noteikumos jānosaka minimāla dzīvojamās mājas platība zemes gabalā.
Izskatot /vārds, uzvārds/ deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads,
12.12.2016. iesniegumu, kas izskatīts 11.01.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas sēdē, protokols Nr.1, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496
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“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes īpašuma Kāpu iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, ar kadastra numuru
8013 003 0903, zemes vienības daļai ar platību 0,0512 ha, kadastra apzīmējums 8013 003
0903 8001, lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601.
2. Lēmumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai.
§4
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
Ziņo N.Līcis.
A.Gavars lūdz precizēt iznomāšanas mērķi - teritorijas labiekārtošana.
S.Osīte informē, ka šis zemes gabals ir jau 15 gadus iznomāts. Garāžu kooperatīvā, viena garāža
platībā, zemes gabals ir izmantots īslaicīgai mašīnas novietošanai. Nav mērķa zemes gabalā
izvietot garāžu. Deputāti vienojās precizēt iznomāšanas mērķi.
Izskatot /vārds, uzvārds/, /adrese/ Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, 14.12.2016.
iesniegumu, kas izskatīts 11.01.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē,
protokols Nr.1, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas
ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Osīte un G.Lāčauniece,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar /vārds, uzvārds, personas kods/ zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem
bez apbūves tiesībām par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Amoliņu iela,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 001 0821,
daļas 100 m2 platībā, nomu, zemesgabala iznomāšanas (lietošanas) mērķis: teritorijas
labiekārtošana (zemes nomas līgums protokola 1.pielikumā).
2. Noteikt zemes nomas maksu 50% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un
pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
3. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§5
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
Ziņo N.Līcis
Izskatot /vārds, uzvārds/ dzīvojoša /adrese/ Saulkrastos, 15.12.2016. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.01.2017.
sēdē, protokols Nr.1, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
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izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.un 3.punktu, otro daļu, ceturto daļu un
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 31.un 34.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds, personas kods/,
par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Avotu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu
nov., kadastra apzīmējums 8013 003 0238, platība 1295 m2, ¼ domājamo daļu no ½
domājamās daļas, t.i. 1/8 domājamo daļu no visa zemesgabala platības, nomu (zemes
nomas līgums protokola 2.pielikumā).
2. Zemes nomas maksa 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā
stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā,
lēmums zaudē spēku.
§6
Par zemes gabala daļas nomu
Ziņo N.Līcis
N.Līcis ierosina svītrot lēmumprojekta skaidrojošās daļas 2 punktu. Deputātiem iebildumu nav.
Saulkrastu novada dome ir saņēmusi biedrības „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”,
reģistrācijas numurs: 40008076920, juridiskā adrese: Pīlādžu iela 22, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, 2016.gada 14.decembra iesniegumu (iesniegums reģistrēts Saulkrastu novada domē
14.12.2016. reģistrācijas Nr.8.9/1220160294/IN3664), par daļas no zemesgabala Saulkrastos,
Bērzu ielā 1A, kadastra Nr.80130031411, iznomāšanu vai nodošanu lietošanā.
Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 2017.gada 11.janvāra Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.1).
Izvērtējot Saulkrastu novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, tika konstatēts:
1) 2016.gada 25.maijā Saulkrastu novada dome pieņēma lēmumu Nr.6, &5 „Par Saulkrastu
novada pašvaldības zemes īpašuma Bērzu iela 1A detālplānojuma izstrādes
organizēšanu”, ar kuru nolēma organizēt Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma
Bērzu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8013 003 1411, detālplānojuma
darba uzdevuma izstrādi un detālplānojuma teritorijas robežu noteikšanu.
2) Lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu Saulkrastu novada dome nav
pieņēmusi.
3) Saskaņā ar spēkā esošo Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu zemesgabala Bērzu iela
1A zemes gabala daļas atļautā izmantošana – zaļumvietas. Zemes gabala daļa atrodas
Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, un šobrīd tas ir mežs, un, lai veiktu meža
atmežošanu krastu kāpu aizsargjoslā, nepieciešams Ministru kabineta izdots rīkojums.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
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1. Līdz Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Bērzu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, kadastra Nr.8013 003 1411, detālplānojuma projekta apstiprināšanai, neizskatīt
jautājumu par zemes gabala daļas no zemesgabala Bērzu ielā 1A, Saulkrastos, Saulkrastu
novadā, kadastra Nr.8013 003 1411, nomu.
§7
Par dalību INTERREG CentralBaltic programmas
izsludinātajā projektu konkursā
Ziņo N.Līcis. Projekts vērsts uz attīstības plānošanas procesa pilnveidošanu, ieviešot rīkus, lai
apzinātu iedzīvotāju vēlmes teritoriju labiekārtošanā. Projekta ietvaros plānots izstrādāt
interaktīvu rīku, uzstādīt interaktīvu ekrānu, kurā iedzīvotāji varēs iegūt informāciju par
plānošanas dokumentiem, paust savu viedokli par pilsētas problēmām un t.t.
E.Grāvītis – ņemot vērā, ka projekts vērsts uz sabiedrības iesaistīšanu pašvaldībā notiekošajos
procesos, projekta realizācijas laikā sabiedrība varēs izteikt savu redzējumu par vietu, kur
novada attīstība varētu notikt.
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas
Anitas Līces 2017. gada 9.janvāra iesniegumu par dalību INTERREG Centrālbaltijas
programmas izsludinātajā projektu konkursā aktivitātē 2.2. Kopīgo resursu ilgtspējīga
izmantošana ar projektu “Coast4us”, kas izskatīts 2017. gada 11. janvāra Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdē, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 14.
panta otrās daļas 6. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piedalīties INTERREG Central Baltic izsludinātajā projektu konkursā aktivitātē 2.2.
Kopīgo resursu ilgtspējīga izmantošana ar projektu “Coast4us”.
2. Noteikt projekta “Coast4us” uz Saulkrastu pašvaldību attiecināmo kopējo finansējumu
150000,00 euro apmērā, no kuriem INTERREG CentralBaltic līdzfinansējums 85%
apmērā (127500,00 euro), Saulkrastu pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā
(22500,00 euro).
3. Pēc projekta apstiprināšanas pieprasīt valsts budžeta dotāciju projekta īstenošanai līdz 5%
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
§8
Par grozījumu izdarīšanu 2016.gada 2.septembra
deleģēšanas līgumā Nr.5.1/Li391
Ziņo N.Līcis.
S.Osīte norāda uz drukas kļūdu lēmumprojekta 2.punktā.
Saulkrastu novada domē saņemts Juridiskās nodaļas juristes S.Podskočijas 2017.gada
9.janvāra iesniegums par nepieciešamību izdarīt grozījumus 2016.gada 2.septembra deleģēšanas
līgumā Nr.5.1/Li391 un tā pielikumos, sakarā ar 28.12.2016 Saulkrastu novada domes sēdē
(prot.Nr.18/2016§2) apstiprināto Saulkrastu novada autoceļu sarakstu ar uzturēšanas klasēm
ziemas (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) sezonai, un
apstiprinātajiem iekšējiem noteikumiem “Saulkrastu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas prasības”
(prot.Nr.18/2016§3).
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 11.janvāra atzinumu
(prot.Nr.1/2017§8) un 2016.gada 2.septembra deleģēšanas līguma Nr.5.1/ Li391 8.1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt un noslēgt vienošanos par grozījumiem 2016.gada 2.septembra deleģēšanas
līgumā Nr.5.1/Li391 (protokola 3.pielikumā).
2. Uzdot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklim G.Ozoliņam 1 (viena) mēneša
laikā noslēgt vienošanos ar Saulkrastu novada domi par grozījumiem 2016.gada
2.septembra deleģēšanas līgumā Nr.5.1/Li391.
3. Uzdot Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei publicēt vienošanos par
grozījumiem 2016.gada 2.septembra deleģēšanas līgumā Nr.5.1/Li391 pašvaldības mājas
lapā pēc tās abpusējas parakstīšanas.
§9
Par veselības un sociālo pakalpojumu cenu izmaiņām Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA
„Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” un par vienošanās slēgšanu
Ziņo L.Vaidere
Izskatot Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs –
Sloka” 10.01.2017. vēstuli Nr. 1-12/10 „Par veselības un sociālo pakalpojumu cenu izmaiņām
2017.gadā” un vēstulē minētajiem faktiem par aprūpes izmaksu pieaugumu, kas izskatīts
11.01.2017. Sociālo jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.1§1, un pamatojoties uz noslēgto
līgumu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”
(Līgums Nr.77/2015 no 10.08.2015.) par veselības un sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanu
un apmaksu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs –
Sloka” noteiktās izmaksas par vienas personas uzturēšanos dienā EUR 20.68 (divdesmit
euro 68 centi) apmērā sākot ar 2017.gada 1.februāri.
2. Slēgt vienošanos par vienas personas uzturēšanos Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA
„Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”.
§10
Par Saulkrastu Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā
Ziņo L.Vaidere.
E.Grāvītis informē, ka izvērtēšanas rezultātā K.Mozga tika atzīta par labāku kandidatūru.
K.Mozga amata pienākumus pilda vairāk nekā mēnesi.
Saskaņā ar Saulkrastu Sociālā dienesta vadītāja amata pretendentu vērtēšanas komisijas
(izveidota ar Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 2016.gada 2.novembra rīkojumu „Par
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atklāta konkursa uz Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja amatu nolikuma apstiprināšanu un
konkursa komisijas izveidošanu”) 2016.gada 13.decembra atzinumu, Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim lēmuma pieņemšanai par atbilstošāko amata kandidātu tika
izvirzīti trīs pretendenti. Domes priekšsēdētājs, uzklausot Saulkrastu Sociālā dienesta vadītāja
amata pretendentu vērtēšanas komisijas izvirzītos kandidātus, kā atbilstošāko kandidātu
iecelšanai Saulkrastu Sociālā dienesta vadītāja amatā izvirza Kristīni Mozgu.
Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdē
(protokols Nr.1) izskatīts un atbalstīts E.Grāvīša priekšlikums virzīt K.Mozgas kandidatūru
iecelšanai Saulkrastu Sociālā dienesta vadītāja amatā.
Pamatojoties uz Sociālo jautājumu komitejas atzinumu un saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un
atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Silavnieks,
J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas
ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Osīte un G.Lāčauniece,
NOLEMJ:
1. Iecelt Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja amatā Kristīni Mozgu /personas kods/ ar
2017.gada 1.februāri.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Andrejam Arnim noslēgt darba līgumu ar Kristīni
Mozgu.
3. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
amatpersonu sarakstā.
§11
Par līguma noslēgšanu ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi „Zvirbulēnu skola”
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes
pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē saņemts privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Zvirbulēnu
skola”, reģistrācijas apliecības numurs 3701803140, licences Nr. V-8738, juridiskā adrese Ropažu
iela 41-15, Rīga, LV-1006, vadītājas Gitas Buiķes 2017.gada 10.janvāra 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, 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”,
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada
11.janvāra (sēdes protokols Nr.1) atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
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1. Noslēgt līgumu ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi „Zvirbulēnu skola”, reģistrācijas
apliecības numurs 3701803140, par pašvaldības kompensāciju izmaksu (protokola
4.pielikumā).
2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Zvirbulēnu skola”, norādītajā termiņā
nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē spēku.
§12
Par līguma noslēgšanu ar biedrību „Privātā vidusskola ĀBVS”
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes
pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē saņemts biedrības „Privātā vidusskola ĀBVS” (vienotais
reģistrācijas numurs 40008007030), juridiskā adrese Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV2164, valdes priekšsēdētājas Kerolas Dāvidsones 2017.gada 4.janvāra iesniegums ar lūgumu
noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu privātajai vidusskolai Ādažu Brīvā Valdorfa
skola, kura 2010.gada 17.februārī reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijā ar reģistrācijas
apliecības numuru 4313800383, licences Nr. V-8187, juridiskā adrese Pirmā ielā 26A, Ādaži,
Ādažu novads, un nodrošina privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma sniegšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.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”,
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada
11.janvāra (sēdes protokols Nr.1) atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar biedrību „Privātā vidusskola ĀBVS”, reģistrācijas numurs
40008007030, par pašvaldības kompensāciju izmaksu (protokola 5.pielikumā).
2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja biedrība „Privātā vidusskola ĀBVS”, norādītajā termiņā nav noslēgusi
līgumu, lēmums zaudē spēku.
§13
Par atteikumu slēgt līgumu
Ziņo G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē saņemts /vārds, uzvārds/ 2017.gada 5.janvāra iesniegums ar
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma (aukles)
nodrošināšanu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas
kārtība” bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedz fiziska persona, kas reģistrēta Izglītības
kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā kā pakalpojuma
sniedzējs.
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Saulkrastu novada dome konstatē, ka /vārds, uzvārds/ nav reģistrēta Izglītības kvalitātes
valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā.
Ministru kabineta noteikumu „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” 11.pants nosaka, ka fiziskai
personai, kas sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu (aukles) ir jābūt normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā reģistrētai kā individuālam komersantam vai Valsts ieņēmumu dienestā kā
saimnieciskās darbības veicējam.
No Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāja reģistra redzams, ka /vārds, uzvārds/
nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja.
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” 4.3.apakšpunkts nosaka, ka iesaistīties pašvaldības kompensētā uzraudzības
pakalpojuma sniegšanā var privātie pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēji (aukles), kuri ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumiem Nr.404 „Prasības
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju
reģistrēšanas kārtība”, 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” 4.3.apakšpunktu un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt /vārds, uzvārds, personas kods/ slēgt līgumu par pirmsskolas vecuma bērnu
uzraudzības pakalpojuma (aukles) sniegšanu un pašvaldības kompensācijas izmaksu.
2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV2160.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.
§14
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2017.gada 2.janvārī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, iesniegums ar
lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /vārds, uzvārds/
deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, nav nodrošināta vieta
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2017.gada
11.janvāra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja,
ka iesniedzēja atbilst 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
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privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 13.1.-13.4.un 15.3. apakšpunktos norādītajiem
kritērijiem.
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, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības
kompensācijas piešķiršanu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu komitejas 2017.gada 11.janvāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols
Nr.1/2017§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.janvāri aprēķināt pašvaldības /vārds, uzvārds,
personas kods/ par to, ka viņas meita /vārds, uzvārds, personas kods/ saņem biedrības
“Privātā vidusskola ĀBVS” privātās vidusskolas Ādažu Brīvā Valdorfa skola, izglītības
iestādes reģistrācijas numurs 4313800383, pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
3. Kompensācijas apmērs ir vienāds ar vidējām izmaksām vienam bērnam pašvaldības
izglītības iestādē 2017.gadā, apstiprinātiem ar 25.01.2017. domes lēmumu (Prot.
Nr.1/2017§47).
4. Pēc 2.punktā minētā termiņa Saulkrastu novada dome lemj par kompensācijas apmēru
nākamajam periodam, paziņojot par pieņemto lēmumu /vārds, uzvārds/ un biedrībai
“Privātā vidusskola ĀBVS”.
§15
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2016.gada 14.decembrī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzējs), deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrastos, iesniegums ar lūgumu piešķirt
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja dēlam /vārds, uzvārds/, deklarētā
dzīvesvieta /adrese/ Saulkrastos, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2017.gada
11.janvāra sēdē, pārbaudot iesniedzēja atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja,
ka iesniedzējs atbilst 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” 13.1.-13.4.un 15.3. apakšpunktos norādītajiem
kritērijiem.
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, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības
kompensācijas piešķiršanu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
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lietu komitejas 2017.gada 11.janvāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols
Nr.1/2017§7),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds, personas kods/, par to, ka viņa dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ saņem SIA
“Patnis un partneri”, reģistrācijas numurs 50003976021, privātās pirmsskolas izglītības
iestādes “Patnis” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
3. Kompensācijas apmērs ir vienāds ar vidējām izmaksām vienam bērnam pašvaldības
izglītības iestādē 2017.gadā, apstiprinātiem ar 25.01.2017. domes lēmumu (Prot.
Nr.1/2017§47).
4. Pēc 2.punktā minētā termiņa Saulkrastu novada dome lemj par kompensācijas apmēru
nākamajam periodam, paziņojot par pieņemto lēmumu /vārds, uzvārds/ un SIA “Patnis
un Partneri”.
§16
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2017.gada 6.janvārī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, iesniegums ar lūgumu
piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds/, deklarētā
dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības
iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2017.gada
11.janvāra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja,
ka iesniedzēja atbilst 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” 13.1.-13.4.un 15.3. apakšpunktos norādītajiem
kritērijiem.
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, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības
kompensācijas piešķiršanu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu komitejas 2017.gada 11.janvāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols
Nr.1/2017§8),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
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NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds, personas kods/, par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/, 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.
3. Kompensācijas apmērs par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu
saņemšanu mēnesī ir 90% apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam pašvaldības
izglītības iestādē 2017.gadā, apstiprinātiem ar 25.01.2017. domes lēmumu (Prot.
Nr.1/2017§47).
4. Pēc 2.punktā minētā termiņa Saulkrastu novada dome lemj par kompensācijas apmēru
nākamajam periodam, paziņojot par pieņemto lēmumu /vārds, uzvārds/ un SIA “Pūces
Skola”.
§17
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2016.gada 21.decembrī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, iesniegums ar
lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds/,
deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nav nodrošināta vieta
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2017.gada
11.janvāra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja,
ka iesniedzēja atbilst 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” 13.1.-13.3.un 15.3. apakšpunktos norādītajiem
kritērijiem, bet atbilstoši saistošo noteikumu 13.4. apakšpunktā norādītajam, iesniedzējas dēls
sasniegs 1,5 gadu vecumu 2017.gada 7.janvārī. Ievērojot iepriekš minēto, pašvaldības
kompensācija var tikt piešķirta sākot ar 2017.gada 7.janvāri.
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, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības
kompensācijas piešķiršanu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu komitejas 2017.gada 11.janvāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols
Nr.1/2017§9),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 7.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds, personas kods/, par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/, saņem SIA
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“Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu attīstības centra „Pūces skola”
pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
3. Kompensācijas apmērs par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu
saņemšanu mēnesī ir 90% apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam pašvaldības
izglītības iestādē 2017.gadā, apstiprinātiem ar 25.01.2017. domes lēmumu (Prot.
Nr.1/2017§47).
4. Pēc 2.punktā minētā termiņa Saulkrastu novada dome lemj par kompensācijas apmēru
nākamajam periodam, paziņojot par pieņemto lēmumu /vārds, uzvārds/ un SIA “Pūces
skola”.
§18
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2017.gada 9.janvārī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, iesniegums ar
lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds/,
deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nav nodrošināta vieta
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2017.gada
11.janvāra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja,
ka iesniedzēja atbilst 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” 13.1.-13.3.un 15.3. apakšpunktos norādītajiem
kritērijiem, bet atbilstoši saistošo noteikumu 13.4. apakšpunktā norādītajam, iesniedzējas dēls
sasniegs 1,5 gadu vecumu 2017.gada 23.janvārī. Ievērojot iepriekš minēto, pašvaldības
kompensācija var tikt piešķirta sākot ar 2017.gada 23.janvāri.
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, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības
kompensācijas piešķiršanu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu komitejas 2017.gada 11.janvāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols
Nr.1/2017§10),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 23.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds, personas kods/, par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/, 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.
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3. Kompensācijas apmērs par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu
saņemšanu mēnesī ir 90% apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam pašvaldības
izglītības iestādē 2017.gadā, apstiprinātiem ar 25.01.2017. domes lēmumu (Prot.
Nr.1/2017§47).
4. Pēc 2.punktā minētā termiņa Saulkrastu novada dome lemj par kompensācijas apmēru
nākamajam periodam, paziņojot par pieņemto lēmumu /vārds, uzvārds/ un SIA “Pūces
skola”.

§19
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2017.gada 10.janvārī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, iesniegums ar
lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /vārds, uzvārds/,
deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, nav nodrošināta vieta
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2017.gada
11.janvāra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja,
ka iesniedzēja atbilst 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” 13.1.-13.3.un 15.3. apakšpunktos norādītajiem
kritērijiem, bet atbilstoši saistošo noteikumu 13.4. apakšpunktā norādītajam, iesniedzējas dēls
sasniegs 1,5 gadu vecumu 2017.gada 27.janvārī. Ievērojot iepriekš minēto, pašvaldības
kompensācija var tikt piešķirta sākot ar 2017.gada 27.janvāri.
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, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības
kompensācijas piešķiršanu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu komitejas 2017.gada 11.janvāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols
Nr.1/2017§11),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 27.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds, personas kods/, par to, ka viņas meita /vārds, uzvārds, personas kods/, saņem
SIA “Zvirbulēnu skola”, reģistrācijas numurs 40103994500, privātās pirmsskolas
izglītības iestādes “Zvirbulēnu skola” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
3. Kompensācijas apmērs ir vienāds ar vidējām izmaksām vienam bērnam pašvaldības
izglītības iestādē 2017.gadā, apstiprinātiem ar 25.01.2017. domes lēmumu (Prot.
Nr.1/2017§47).
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4. Pēc 2.punktā minētā termiņa Saulkrastu novada dome lemj par kompensācijas apmēru
nākamajam periodam, paziņojot par pieņemto lēmumu /vārds, uzvārds/ un SIA
“Zvirbulēnu skola”.
§20
Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/
Ziņo G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2017.gada 5.janvārī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrastos, iesniegums ar lūgumu piešķirt
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas bērniem /vārds, uzvārds/ un /vārds,
uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrastos, nav nodrošinātas vietas pašvaldības
izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2017.gada
11.janvāra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja,
ka iesniedzēja atbilst 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” (turpmāk - saistošie noteikumi) 13.1.-13.4.un 15.3.
apakšpunktos norādītajiem kritērijiem.
Saulkrastu novada domē saņemts sertificētas aukles /vārds, uzvārds/ 2017.gada 5.janvāra
iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/.
Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 4.3.apakšpunkts nosaka, ka iesaistīties
pašvaldības kompensētā uzraudzības pakalpojuma sniegšanā var privātie pirmsskolas vecuma
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (aukles), kuri ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas
kārtība” bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedz fiziska persona, kas reģistrēta Izglītības
kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā kā pakalpojuma
sniedzējs. Saulkrastu novada dome konstatē, ka /vārds, uzvārds/ nav reģistrēta Izglītības
kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā.
Ministru kabineta noteikumu „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” 11.pants nosaka, ka fiziskai
personai, kas sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu (aukles) ir jābūt normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā reģistrētai kā individuālam komersantam vai Valsts ieņēmumu dienestā kā
saimnieciskās darbības veicējam. No Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāja reģistra
redzams, ka /vārds, uzvārds/ nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumiem Nr.404 „Prasības
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju
reģistrēšanas kārtība”, 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” 4.3.apakšpunktu un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (protokols
Nr.1/2017§4),
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/.
2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietu.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.
§21
Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/
Ziņo G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē 2017.gada 3.janvārī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk –
iesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, iesniegums ar
lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds/,
deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nav nodrošināta vieta
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2017.gada
11.janvāra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja,
ka iesniedzēja atbilst 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” (turpmāk - saistošie noteikumi) 13.1.-13.4. apakšpunktos
norādītajiem kritērijiem, bet atbilstoši saistošo noteikumu 15.3 apakšpunktā norādītajam,
iesniedzēja nav iesniegusi dokumentu vai tā kopiju, kas apliecina bērna uzņemšanu privātā
pirmsskolas izglītības iestādē vai pie uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.
Pamatojoties uz 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” 22.punktu, kurš nosaka, ka Saulkrastu novada dome
pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu, ja nav iesniegti visi
saistošo noteikumu 15.punktā minētie dokumenti un Saulkrastu novada domes Izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (protokols
Nr.1/2016§6),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/.
2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietu.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.
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§22
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu
Ziņo G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla
nodaļas vecākās lietvedes Irinas Gavrilovas 2017.gada 9.janvāra iesniegums (turpmākiesniegums) ar lūgumu pieņemt lēmumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu
/vārds, uzvārds/.
2016.gada 3.novembrī Saulkrastu novada dome (turpmāk-Dome) noslēgusi līgumu ar
/vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksu pamatojoties uz 2016.gada 26.oktobra
domes lēmumu Nr.13 „Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/”.
Saskaņā ar 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” (turpmāk-Noteikumi) 24.6.apakšpunktu, Dome pieņem lēmumu par pašvaldības
kompensācijas pārtraukšanu, ja zudis kaut viens no Noteikumu 13.punktā minētajiem
apstākļiem, kas piešķir tiesības saņemt kompensāciju. Noteikumu 13.1. apakšpunkts nosaka, ka
bērna likumiskam pārstāvim ir tiesības pieprasīt pašvaldības kompensāciju, ja bērna un viena no
likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem /vārds, uzvārds/ meitas /vārds,
uzvārds/ dzīvesvietas deklarētā adrese sākot ar 2016.gada 5.decembri ir /adrese/, Rīga.
Noteikumu 24.6.apakšpunkts nosaka, ka kompensācijas izmaksas pārtrauc ar brīdi, kad
zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu 13.punktā, tas ir sākot ar 2016.gada 5.decembri, kad
/vārds, uzvārds/ dzīvesvieta ir deklarēta /adrese/, Rīgā.
Pamatojoties uz Noteikumu 13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un 27.5.apakšpunktu,
kurš nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas pārtraukšanu ar brīdi, kad
zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu 13.punktā, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 5.decembri pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds, uzvārds,
personas kods/.
2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/, Saulkrastos, LV-2160.
3. Ar 2016.gada 5.decembri izbeigt 2016.gada 3.novembra līgumu par pašvaldības
līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu ar Ligitu Skudru.
4. Lēmumu nosūtīt Ligitai Skudrai, /adrese/, Limbažu novads, LV – 4025.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.
§23
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu
Ziņo G.Zonbergs
Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla
nodaļas vecākās lietvedes Irinas Gavrilovas 2017.gada 9.janvāra iesniegums (turpmāk-
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iesniegums) ar lūgumu pieņemt lēmumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu
/vārds, uzvārds/.
2017.gada 3.janvārī Saulkrastu novada dome (turpmāk-Dome) noslēgusi līgumu ar
/vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksu pamatojoties uz 2016.gada 28.decembra
domes lēmumu Nr.14 „Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/”.
Saskaņā ar 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” (turpmāk-Noteikumi) 24.6.apakšpunktu Dome pieņem lēmumu par pašvaldības
kompensācijas pārtraukšanu, ja zudis kaut viens no Noteikumu 13.punktā minētajiem
apstākļiem, kas piešķir tiesības saņemt kompensāciju. Noteikumu 13.1. apakšpunkts nosaka, ka
bērna likumiskam pārstāvim ir tiesības pieprasīt pašvaldības kompensāciju, ja bērna un viena no
likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem /vārds, uzvārds/ meitas /vārds,
uzvārds/ dzīvesvietas deklarētā adrese sākot ar 2016.gada 28.decembri ir /adrese/, Rīga.
Noteikumu 24.6.apakšpunkts nosaka, ka kompensācijas izmaksas pārtrauc ar brīdi, kad
zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu 13.punktā, tas ir sākot ar 2016.gada 28.decembri, kad
/vārds, uzvārds/ dzīvesvieta ir deklarēta /adrese/, Rīgā.
Pamatojoties uz Noteikumu 13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un 27.5.apakšpunktu,
kurš nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas pārtraukšanu ar brīdi, kad
zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu13.punktā, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 28.decembri pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds,
uzvārds, personas kods/.
2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/, Saulkrastos, LV-2160.
3. Lēmumu zināšanai nosūtīt SIA „Pūces skola”, Palejas iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, LV-2160.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.
§24
Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā
atklātajā projektu konkursā
Ziņo G.Zonbergs
I.Lazdauska lūdz precizēt projekta summu uz 3715,00 euro, lūdz precizēt projekta nosaukumu svītrot 1.punkta vārdus “darbam materiālā”. Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores Ievas
Lazdauskas 2017. gada 9. janvāra iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas ceturto punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
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NOLEMJ:
1. Pieteikt projektu “Mūsdienīgs aprīkojums tekstilmākslas darbiem Vidzemes jūrmalas
Mūzikas un mākslas skolā" Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā atklātajā projektu
konkursā finansējuma saņemšanai aktivitātē "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana" par kopējo summu 3715,00 EUR.
§25
Par jaunas iestādes izveidošanu
Ziņo E.Grāvītis
N.Līcis lūdz precizēt nolikuma 2.punktu, labojot mērķauditorijas bērnu vecumu no “4 līdz 25
gadu vecumam” uz “7 līdz 25 gadu vecumam”, izteikt nolikuma 8.1. apakšpunktu šādā
redakcijā: “radīt labvēlīgus apstākļus bērnu un jauniešu vecumam intelektuālai un radošai
attīstībai Saulkrastu novadā”. Deputātiem iebildumu nav.
G.Lipinika ierosina papildināt lēmumprojektu ar 5.punktu šādā redakcijā: “Pilnvarot pašvaldības
izpilddirektoru slēgt darba līgumu ar pašvaldības iestādes “Jauniešu māja” vadītāju”. Lūdz
precizēt nolikuma 14.punktu – aizvietot vārdu “jaunieši” ar vārdu “jauniešu”. Deputāti iebildumu
nav.
G.Lipinika lūdz svītrot nolikuma 12.9. apakšpunktu. S.Saksone ierosina 12.9. apakšpunktu
izteikt šādā redakcijā: “iesniedz Saulkrastu novada domei motivētus priekšlikumus par Jauniešu
mājas struktūru, personālu un darba samaksu.”, jo amata apraksti, karjeras virzība un apmācības
iespējas ir iestādes vadītāja kompetencē. Deputāti atbalsta S.Saksones priekšlikumu.
2017.gada 10.janvārī Saulkrastu novada domē ir saņemts domes priekšsēdētāja vietnieka
Normunda Līča iesniegums par jaunas pašvaldības iestādes „Jauniešu māja” izveidošanu, kas
nodrošinātu bērnu un jauniešu vajadzībām un izaugsmei atbilstošus pakalpojumus, apstākļus un
vidi, lai bērniem būtu iespēja pilnvērtīgi un radoši attīstīties, bet jauniešiem dotu iespēju realizēt
sevi Saulkrastu novadā, veidojot Saulkrastu novadu kā perspektīvu un progresīvu novadu, kas
atbalsta ģimenes un jauniešus.
Lai īstenotu 2016.gada 30.septembrī starp Saulkrastu novada pašvaldību un Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūru noslēgto Īstenošanas līgumu par apakšprojektu
„Multifunkcionāla jauniešu iniciatīvu centra izveide Saulkrastos”, nodrošinātu darbu ar jaunatni
un sekmīgi koordinētu pašvaldības iestāžu darbu, kas atbild par darba ar jaunatni īstenošanu
(piemēram, Saulkrastu sociālais dienests, izglītības iestādes, policija u.c.), pamatojoties uz Valsts
pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – likums) 10.panta desmito daļu, kas nosaka, ka valsts
pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi un likuma 27.pantu, kas nosaka, ka valsts pārvaldes
institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un ja nepieciešams, pilnveido, ievērojot valsts
pārvaldes principus un funkciju izvērtējumu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, 15.pantu, kas nosaka pašvaldības autonomās
funkcijas, 21.panta pirmās daļas 8. un 9.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, turklāt, tikai dome var izveidot pašvaldības iestādes,
Saulkrastu novada saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”,
un saskaņā ar Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas,
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas un Sociālo jautājumu komitejas 2017.gada
11.janvāra atzinumiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
21

NOLEMJ:
1. Izveidot Saulkrastu novada pašvaldības iestādi „Jauniešu māja”, sākot ar 2017.gada
6.martu.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram iesniegt apstiprināšanai 2017.gada 22.februāra domes
sēdē Saulkrastu novada pašvaldības iestādes „Jauniešu māja” amatu vietas un atalgojumu.
3. Apstiprināt iestādes „Jauniešu māja” nolikumu (protokola 6.pielikumā).
4. Uzdot Juridiskai nodaļai līdz 2017.gada 6.martam veikt grozījumus 2009.gada 13.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”.
5. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru slēgt darba līgumu ar pašvaldības iestādes “Jauniešu
māja” vadītāju.
§26
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 6.novembra
iekšējos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība organizē
nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 6.novembra
iekšējos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība organizē nokavētā
nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu” projektu un, pamatojoties uz Finanšu
komitejas atzinumu (11.01.2017. protokols Nr.1/2017 §6) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada
6.novembra iekšējos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība
organizē nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu” (protokola
7.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
§27
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
iekšējos noteikumos Nr. IeN 23/2016 “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksas noteikšanas un tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas
un apstiprināšanas kārtība”” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis
V.Spitane informē deputātus par nepieciešamajiem grozījumiem noteikumos.
Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
iekšējos noteikumos Nr. IeN 23/2016 “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksas noteikšanas un tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un
apstiprināšanas kārtība”” projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (11.01.2017.
protokols Nr.1/2017 §13) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada
30.novembra iekšējos noteikumos Nr. IeN 23/2016 “Saulkrastu novada pašvaldības
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas noteikšanas un tarifikāciju veidošanas,
saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība”” (protokola 8.pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
§28
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
samaksas sadalīšanu termiņos
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 06.01.2017.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 11.01.2017. Finanšu komitejas sēdē,
protokols Nr.1/2017, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmās
daļas 1.punktu un otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:

1. Atlikt līdz 22.12.2017. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu EUR
927,76 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 777,94 un nokavējuma nauda EUR 149,82,
par nekustamo īpašumu /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra apz. 8013 003
0763), saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:

Datums
24.02.2017.
24.03.2017.
24.04.2017.
24.05.2017.
26.06.2017.
24.07.2017.
24.08.2017.
25.09.2017.
24.10.2017.
24.11.2017.
22.12.2017.
Kopā:

Pamatparāds Nokavējuma Kopā
EUR
nauda EUR
EUR
70.73
13.62
84.35
70.73
13.62
84.35
70.73
13.62
84.35
70.73
13.62
84.35
70.73
13.62
84.35
70.72
13.62
84.34
70.72
13.62
84.34
70.72
13.62
84.34
70.72
13.62
84.34
70.71
13.62
84.33
70.70
13.62
84.32
777.94
149.82
927.76

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos mēneša laikā. Gadījumā, ja
vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
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§29
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
samaksas sadalīšanu termiņos
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 05.01.2017.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 11.01.2017. Finanšu komitejas sēdē,
protokols Nr.1/2017, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmās
daļas 1.punktu un otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 22.12.2017. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu EUR
131,97 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 105.23 un nokavējuma nauda EUR 26,74, par
nekustamo īpašumu /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra apz. 8013 900 0354),
saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:

Datums
24.02.2017.
24.03.2017.
24.04.2017.
24.05.2017.
26.06.2017.
24.07.2017.
24.08.2017.
25.09.2017.
24.10.2017.
24.11.2017.
22.12.2017.
Kopā:

Pamatparāds Nokavējuma Kopā
EUR
nauda EUR
EUR
9.58
2.44
12.02
9.58
2.43
12.01
9.58
2.43
12.01
9.58
2.43
12.01
9.58
2.43
12.01
9.58
2.43
12.01
9.58
2.43
12.01
9.56
2.43
11.99
9.55
2.43
11.98
9.53
2.43
11.96
9.53
2.43
11.96
105.23
26.74
131.97

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos mēneša laikā. Gadījumā, ja
vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
§30
Par grozījumiem 2009.gada 7.septembra, 2012.gada 28.decembra
noslēgtajos līgumos ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iesniegumu par grozījumiem 2012.gada
28.decembra līgumā „Par informācijas sistēmas „Vienotā migrācijas informācijas sistēma”
apakšsistēmas „Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma” un „Iedzīvotāju reģistrs”
izmantošanu un ziņu aktualizēšanu” un grozījumiem 2009.gada 7.septembra līgumā „Par
tiešsaistes datu pārraidi”, kas izskatīti 2017.gada 11.janvāra Finanšu komitejas sēdē (protokols
Nr.1), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt un noslēgt vienošanās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par
grozījumiem 2012.gada 28.decembra līgumā „Par informācijas sistēmas „Vienotā
migrācijas informācijas sistēma” apakšsistēmas „Civilstāvokļa aktu reģistrācijas
informācijas sistēma” un „Iedzīvotāju reģistrs” izmantošanu un ziņu aktualizēšanu” un
grozījumiem 2009.gada 7.septembra līgumā „Par tiešsaistes datu pārraidi” (protokola
9.pielikumā).
§31
Par Satiksmes ministrijas pārstāvi Skultes ostas valdē
Ziņo E.Grāvītis
Saskaņā ar satiksmes ministra 2016.gada 21.decembra rīkojumu Nr. 01-03/234 Satiksmes
ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļas vadītājs Lauris Kanderis norīkots pildīt
valdes locekļa pienākumus Skultes ostas valdē.
2016.gada 28.decembrī Domē saņemts Laura Kandera 2016.gada 28.decembra
iesniegums (turpmāk – iesniegums), ar kuru viņš lūdz atļauju savienot Skultes ostas valdes
locekļa amatu ar Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļas vadītāja
amatu un uzņēmuma līguma pildīšanu valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Jūras administrācija”.
Iesniegumā Lauris Kanderis apliecina, ka minēto amatu savienošana ir atbilstoša likumam „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” (turpmāk-likums), interešu konflikta
situācijas nerada un nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, kā arī
netraucēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu izpildi. Lauris Kanderis apņemas savā
darbībā nepieļaut konflikta situācijas atbilstoši likumam.
Saskaņā ar likuma 6.panta pirmo daļu valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. Savukārt, likuma panta otrajā daļā noteikts, ja
likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta
otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos
speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu
ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai
pašvaldības institūcijās.
Izvērtējot Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļas vadītāja un
uzņēmuma līguma pildīšanu valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Jūras administrācija”, un Skultes
valdes locekļa Laura Kandera darba pienākumus kopsakarā ar likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normām, Dome konstatē, ka tās rīcībā nav informācijas,
ka amatpersonas darba savienošana var radīt interešu konfliktu un līdz ar to nav pamatota
iemesla liegt Laurim Kanderim savienot Skultes ostas valdes locekļa amatu ar Satiksmes
ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļas vadītāja amatu un uzņēmuma līguma
pildīšanu valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Jūras administrācija”.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
4.panta (23) daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 7.panta (51) daļas 4.punktu, 8.1pantam, Skultes
ostas pārvaldes nolikuma 29.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut Laurim Kanderim savienot Skultes ostas valdes locekļa amatu ar Satiksmes
ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļas vadītāja amatu un uzņēmuma
līguma pildīšanu valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Jūras administrācija”.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē: 1) 2016.gada 30.marta Saulkrastu novada
domes lēmums Nr.40 „Par Satiksmes ministrijas pārstāvja iekļaušanu Skultes ostas
valdē”; 2) 2016.gada 27.aprīļa Saulkrastu novada domes lēmums Nr.35 „Par Satiksmes
ministrijas pārstāvja iekļaušanu Skultes ostas valdē”; 3) 2016.gada 30.novembra
Saulkrastu novada domes lēmums Nr.67 „Par Satiksmes ministrijas pārstāvja iekļaušanu
Skultes ostas valdē”.
3. Lēmumu nosūtīt Laurim Kanderim.
§32
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SKULTES KOKOSTA" pārstāvi
Skultes ostas valdē
Ziņo E.Grāvītis
Saulkrastu novada domē 2017.gada 4.janvārī saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“SKULTES KOKOSTA” (turpmāk – Sabiedrība) 03.01.2017 iesniegums Nr.2017_05.1/2, ar
kuru Sabiedrības valdes priekšsēdētājs M.Ķeviņš lūdz iecelt J.Ķeviņa vietā par Sabiedrības
pārstāvi Skultes ostas valdē iecelt Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Ķeviņu. 2017.gada
10.janvārī saņemts Sabiedrības 10.01.2017 iesniegums, ar kuru Sabiedrības valdes loceklis
J.Ķeviņš lūdz atbrīvot viņu no Skultes ostas valdes locekļa amata.
Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu, kas nosaka, ka ostas valdi izveido
attiecīgās pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, Skultes ostas pārvaldes nolikuma
12.punktu, kas nosaka, ka likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas 27.punktu, un Finanšu
komitejas 2017.gada 11.janvāra atzinumu (protokols Nr.1/2017§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Skultes ostas valdes sastāva SIA “SKULTES KOKOSTA” pārstāvi Juri
Ķeviņu.
2. Iekļaut Skultes ostas valdes sastāvā SIA “SKULTES KOKOSTA” pārstāvi “SKULTES
KOKOSTA” valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Ķeviņu.
3. Lēmumu nosūtīt Jurim Ķeviņam un Mārtiņam Ķeviņam.
§33
Par 07.12.2016 izdotā Brīdinājuma Nr.12.16/784
par administratīvā akta piespiedu izpildi atstāšanu spēkā
Ziņo E.Grāvītis. Finanšu komitejas sēdē tika uzklausīts iesnieguma autors. Tiek apstrīdēts
Saulkrastu novada domes brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi pilnā apmērā.
Brīdinājums par nenomaksātiem nekustamā īpašuma nodokļiem.
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Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā, 2016.gada 17.decembra iesniegumu un pamatojoties uz Administratīvā
procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 81.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta
pirmo daļu, 2.panta pirmo daļu un otro daļu, 2006.gada 20.jūnija MK noteikumu Nr.495
“Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 42.1.punktu,
2000.gada 18.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.149 “Kārtība, kādā kārtējie nodokļu
maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” 3.1 punktu, 2009.gada
13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 116.punktu,
Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.2608 ierakstu, saskaņā ar Saulkrastu novada
domes Finanšu komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1/2017§1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atstāt Saulkrastu novada domes 07.12.2016 Brīdinājumu Nr.12.16/784 par
administratīvā akta piespiedu izpildi negrozītu. (Administratīvais akts protokola
10.pielikumā).
§34
Par domes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu
Ziņo N.Līcis.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs,
A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, pildot likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās E.Grāvītis,
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 1.februāri Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam noteikt mēnešalgu
1722 euro (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit divi euro) mēnesī.
2. Atcelt Saulkrastu novada domes 27.01.2016. lēmumu Nr.1 §30.
§35
Par domes priekšsēdētāja vietnieka atlīdzības noteikšanu
Ziņo E.Grāvītis
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs,
A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, pildot likuma „Par interešu
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konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās N.Līcis,
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 1.februāri Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietniekam noteikt
mēnešalgu 1426 euro (viens tūkstotis četri simti divdesmit seši euro) mēnesī.
2. Atcelt Saulkrastu novada domes 27.01.2016. lēmumu Nr.1 §31.
§36
Par Saulkrastu novada izglītības iestāžu
vadītāju darba algu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis
N.Līcis ierosina Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktorei noteikt mēneša
amatalgu līdzīgi, ka citiem izglītības iestāžu vadītājiem – 1210,00 euro apmērā.
E.Grāvītis uzdod jautājumu, vai Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžetā ir
finanšu līdzekļi, lai paaugstinātu direktora atalgojumu?
I.Lazdauska informē, ka šobrīd tādu iespēju nesaskata, tikai apmērām līdz 1100,00 euro.
I.Lazdauska informē par darba apjoma pieaugumu.
E.Grāvītis ierosina jautājumu par atalgojumu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas
direktorei izskatīt š.g. februāra Finanšu komitejas sēdē, šobrīd apstiprināt lēmumprojektu esošajā
redakcijā. Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu.
Izskatot 2017.gada 16.janvāra Saulkrastu novada Finanšu daļas vadītāja – finansista
G.Vīganta iesniegumu, kas izskatīts 2017.gada 18.janvāra apvienotajā Tautsaimniecības,
attīstības un vides, Sociālo jautājumu, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu un Finanšu
komitejā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.un 9. punktu, Ministru
kabineta noteikumu Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības
iestādēs”13.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 1.janvāri līdz 2017.gada 31. augustam noteikt mēneša amatalgu apjomu:
1.1. Saulkrastu vidusskolas direktorei (profesijas klasifikatora kods 134508) - 1 310,00
euro mēnesī, no valsts mērķdotācijas līdzekļiem;
1.2. Zvejniekciema vidusskolas direktoram (profesijas klasifikatora kods 134508) 1310,00 euro mēnesī, no valsts mērķdotācijas līdzekļiem;
1.3. Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” vadītājai (profesijas klasifikatora
kods 134508) - 1 210,00 euro mēnesī, no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
1.4. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores (profesijas klasifikatora
kods 1345 08) 1030,00 euro mēnesī, no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
§37
Par Saulkrastu novada pašvaldības
2017.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo noteikumu
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„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”
apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis. Ieņēmumi veido 7,4 milj. euro, izdevumi - 8,5 milj. euro. Vairāk nekā milj. ir
atlikums no iepriekšējā gada. Neparedzētiem gadījumiem paredzēti 124 000 euro.
G.Vīgants iepazīstina deputātus ar 2017.gada budžeta ieņēmumu sadaļu. Ieņēmumi
palielinājušies galvenokārt no iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājuma, valsts budžeta
transfertiem, kā arī no īpašumu pārdošanas. Izdevumos veikti grozījumi saskaņā ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumiem. Ir pievienoti mērķdotāciju
ieņēmumi un izdevumi. Veikti precizējumi pēc 18.01.2017. Apvienotās Tautsaimniecības,
attīstības un vides, Sociālo jautājumu, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu un Finanšu
komitejas.
J.Grabčiks uzdod jautājumu, kāpēc 2016.gada plāns gandrīz par milj. lielāks, nekā summa
ieņēmumos pie budžeta plāna izpildes.
G.Vīgants paskaidro, ka šie ir naudas līdzekļi, kurus pārceļ no iepriekšējā gada.
J.Grabčiks lūdz nodaļu vadītājiem lai summas datortehnikas vai tālruņu iegādei būtu atbilstoši
esošajai situācijai.
E.Grāvītis par datortehnikas iegādi. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka iepirkumiem,
kuriem summa pārsniedz 4000 euro gada laikā, jāizmanto elektronisko iepirkumu sistēmu EIS.
Iepirkums ārpus EIS sistēmas nav pieļaujams.
J.Grabčiks par tālruņu iegādi. A.Arnis paskaidro, ka tālruņiem plānota summa nepārsniedz 4000
euro. Tālruņu iegādei tiks veikta cenu aptauja.
J.Grabčiks par budžeta grozījumiem, ja veidojās pārpalikumi. Aicina deputātus rūpīgāk izvērtēt
iestāžu vadītāju iesniegumus par naudas līdzekļu pārcelšanu no viena klasifikācijas koda uz citu,
virzīt uzkrājumus novada attīstībai.
N.Līcis par Saulkrastu vidusskolas budžeta apstiprināšanu. Par ārvalstu komandējumiem – ir
ieplānoti finanšu līdzekļi diviem skolotājiem lai pavadītu bērnus uz deju olimpiādi . Direktore ir
informējusi, ka pēc noteikumiem jābūt līdzi vismaz vienam pedagogam. Lūdz deputātiem
paredzēt līdzekļus komandējumam trīs cilvēkiem, ka arī ieplānot apdrošināšanas polišu iegādi.
G.Vīgants informē, ka Saulkrastu vidusskolas budžetu sadaļā “ārvalstu komandējumi” jāpalielina
par 352 euro: komandējuma (dienas) nauda septiņām dienām vienam cilvēkam 322 euro un
apdrošināšanas polišu iegāde trīs cilvēkiem 30 euro. Deputāti vienojās palielināt skolas budžetu.
J.Grabčiks par “Venden” ūdens iegādi. E.Grāvītis informē, ka ir uzsākts darbs, lai apkopotu visu
iestāžu kopējo apjomu, tad tiks organizēts centralizētais iepirkums dzeramā ūdens iegādei visām
pašvaldības iestādēm, izņemot PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”.
G.Vīgants informē, ka tika saņemts Zvejniekciema vidusskolas direktora iesniegums ar lūgumu
piešķirt papildus finansējumu interešu izglītības skolotāju darba apmaksai, jo atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, interešu izglītību nevar
apmaksāt no valsts budžeta mērķdotācijām pedagogiem. Papildus finansējums nepieciešams 7
pedagogiem -1400 euro mēnesī.
N.Līcis ierosina piešķirt finansējumu līdz 2017.gada maijam, apkopot informāciju par pulciņiem
skolās un PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”.
Debates par finansējuma piešķiršanu. Debatēs piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis, J.Grabčiks,
A.Deniškāne. E.Grāvītis ierosina piešķirt finansējumu Zvejniekciema vidusskolai pilnā apmērā,
ņemot vērā, ka septembrī tarifikācijas tiek pārskatītas, skatīt kompleksā ar jautājumu par
finansējumu interešu izglītībai. Deputāti neatbalsta E.Grāvīša priekšlikumu. Deputāti vienojās
piešķirt finansējumu 8 mēnešiem.
G.Vīgants informē deputātus par nepieciešamību palielināt Bāriņtiesas budžetu par 200,00 euro
tiesu izdevumu segšanai. Deputātiem iebildumu nav.
G.Vīgants ziņo par 2017.gada speciālo budžetu. Lielākie ieņēmumi ir no autoceļu fonda.
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J.Grabčiks jautā par pašvaldības kapitālsabiedrību budžeta apstiprināšanu. Vai deputāti tiek
iepazīstināti ar kapitālsabiedrību budžetiem?
E.Grāvītis paskaidro, ka kapitālsabiedrību budžeti tiek skatīti Finanšu komitejā.
Izskatot Saulkrastu novada domes 2017.gada budžeta un speciālā budžeta projektu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās
daļas 1.punktu un 46.panta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likuma
„Likums par budžetu un finanšu vadību” 6.pantu, likums „Par valsts budžetu 2017.gadam”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžetu,
2. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada saistošos noteikumus Nr.SN
1/2017 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada budžetu”
(protokola 11. pielikumā).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojumu rakstu triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi
pieejami Saulkrastu novada domes ēkā.
§38
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, Sējas novadā, 2017.gada 3.janvāra
iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu,
12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, dzim.1961.gada 19.oktobrī, deklarēto dzīvesvietu
adresē: /adrese/, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, kā ziņu
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. (Administratīvais akts protokola 12.pielikumā).
§39
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu
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pagasts, Saulkrastu novads, 12.01.2017. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. un 7.
apakšpunktiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds,
personas kods/, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no
01.01.2017. līdz 01.12.2019.
§40
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
10.01.2017. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo
noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām
nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. un 7. apakšpunktiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds,
personas kods/, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz
15.02.2025
§41
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
11.01.2017. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo
noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām
nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.1. un 7. apakšpunktiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
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1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds, uzvārds,
personas kods/, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz
20.09.2018.
§42
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, 12.01.2017. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.1. un 7.
apakšpunktiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds, uzvārds,
personas kods/, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no
01.01.2017. līdz 31.07.2024.
§43
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, 12.01.2017. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. un 7.
apakšpunktiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds,
personas kods/, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no
01.01.2017. līdz 30.05.2026.
2. Veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu 25%, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no
01.01.2014. līdz 31.12.2016.
32

§44
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, 22.12.2016. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo
noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām
nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. un 7. apakšpunktiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds,
personas kods/, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /adrese/, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017.
līdz 15.03.2026.
§45
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
28.12.2016. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo
noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām
nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. un 7. apakšpunktiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds,
personas kods/, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz
02.10.2022.
§46
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, 26.12.2016. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.1. un 7.
apakšpunktiem,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds, uzvārds,
personas kods/, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo
īpašumu /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no
06.11.2016. līdz 05.05.2017.
§47
Par pašvaldības kompensācijas apmēra noteikšanu 2017.gadam
Ziņo E.Grāvītis
G.Vīgants -ir veikts aprēķins pamatojoties uz 2016.gada izpildi, atbilstoši MK noteikumiem.
Decembrī tika izstrādāti noteikumu grozījumi, piešķirtais finansējums tiek dalīts atbilstoši bērnu
vecumam.
S.Osīte jautā kāpēc ir tik liela starpība. G.Vīgants paskaidro, ka par bērnu obligāto sagatavošanu
pamatizglītības ieguvei valsts piešķir mērķdotācijas pedagogu atalgojumam.
N.Līcis par jaunas aprēķināšanas kārtības piemērošanu ar februāri.
E.Grāvītis ierosina papildināt lēmumprojektu ar 5.punktu, ka lēmums stājas spēkā ar 01.02.2017.
Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu.
Izskatot 2017.gada 17.janvāra Saulkrastu novada Finanšu daļas vadītāja – finansista Gata
Vīganta iesniegumu, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 2.1 un 2.2.daļu, 2015.gada
8.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas
metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka 2017.gadā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nepieciešamās vidējās
izmaksas vienam izglītojamajam:
1.1. vecumā no pusotra gada līdz 4 gadiem 206,36 euro /mēnesī;
1.2. īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei 144,22 euro /mēnesī;
2. Spēkā esošajiem 2016.gada domes lēmumiem par kompensācijas piešķiršanu piemērot ar
šo domes lēmumu apstiprinātos kompensācijas apmērus, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja
veidam (privātā pirmsskolas izglītības iestāde, uzraudzības pakalpojuma sniedzējs vai
aukle) un programmai, kuru apgūst bērns.
3. Lietvedības un personāla nodaļai triju darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt
lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības mājaslapā internetā pašvaldības
izglītības iestādēs nepieciešamās vidējās izmaksas vienam izglītojamajam un to
aprēķināšanas kārtību 2017.gadā.
5. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.februāri.
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§48
Par aktīvā nodarbinātības pasākuma
„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu
Ziņo E.Grāvītis
S.Saksone informē, ka Nodarbinātības valsts aģentūra piešķir finansējumu atbilstoši piešķirto
darba vietu skaitam.
Izskatot Saulkrastu novada domes lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
I.Gavrilovas 2017.gada 20.janvāra iesniegumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar
Nodarbinātības valsts aģentūru par bezdarbnieku iesaistīšanu algotos pagaidu sabiedriskajos
darbos, kas rada sociālu labumu un Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāles iesniegto
līguma projektu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”
īstenošanu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kā arī Ministru kabineta 2011.gada
25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo
bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu
īstenotāju izvēles principiem” 141.5 punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Īstenot aktīvo nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” (turpmāk
– pasākums), noslēdzot sadarbības līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu (sadarbības līgums protokola
13.pielikumā).
2. Noteikt pasākuma īstenošanas mērķi – veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības
labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt un uzturēt darba iemaņas.
3. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku – no 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada
30.decembrim.
4. Noteikt, ka pasākuma kopējās izmaksas ir EUR 4845,41 (četri tūkstoši astoņi simti
četrdesmit pieci euro, 41 centi).
5. Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžetā paredzēt ieņēmumus un izdevumus
atbilstoši ekonomiskiem klasifikācijas kodiem.
6. Uzdot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vadītājai Sanitai
Saksonei veikt pasākuma darbu koordinētāja pienākumus.
7. Uzdot Saulkrastu novada domes Labiekārtošanas daļas vadītājai- labiekārtošanas
speciālistei Ivetai Jurkevičai pasākuma darbu vadītājas pienākumus.
8. Par pasākuma ieviešanu atbildīgo noteikt Saulkrastu novada pašvaldības
izpilddirektoru Andreju Arni.
§49
Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis. Pretendentu bija mazāk, nekā pieejamo tīklu, līdz ar to visi tīkli tika nopirkti par
41,34 euro par 1 gab.
Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista
Arta Blankenberga 20.01.2017. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes sēdes

35

28.12.2016. lēmuma Nr.18/2016§38 apstiprināto Pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles
noteikumu 9.13 punktu un uz zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 20.01.2017. protokolu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles rezultātus zvejai ar zvejas
rīku zivju tīkls Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā, saskaņā ar 20.01.2017.
izsoles protokolu (protokola 14.pielikumā).
§50
Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā mērķprogrammā
“Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai”
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Normunda Līča 2017. gada
24. janvāra iesniegumu par iespēju pieteikt projektu Valsts kultūrkapitāla fonda projektu
konkursā mērķprogrammā “Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai”,
atbalstot Saulkrastu vidusskolas tautas deju kolektīva “Saulīte” dalību starptautiskajā festivālā
“Eiropiāde 2017” Somijā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu un 15. panta pirmās
daļas 5.punktu ,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
G.Zonbergs, A.Silavnieks, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Pieteikt projektu “Saulkrastu vidusskolas deju kolektīva “Saulīte” dalība festivālā
“Eiropiāde 2017”” dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā
mērķprogrammā “Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas
attīstībai” par summu 7350,00 euro.
2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot projekta pieteikumu atbilstoši
konkursa nosacījumiem un iesniegt to Valsts kultūrkapitāla fondā izvērtēšanai.

Sēdi slēdz 16.42
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla
nodaļas vecākā lietvede

Ervīns Grāvītis

Irina Gavrilova

Protokols parakstīts 30.01.2017.
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