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

DOMES SĒDES
PROTOKOLS
2017.gada 30.augustā

Nr. 13/2017

Sēde sasaukta 2017.gada 30.augustā plkst. 15.00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Andris Dulpiņš, Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Antra
Deniškāne, Guna Lāčauniece, Mārtiņš Kišuro, Normunds Līcis, Oksana Vanaga, Līga Vaidere,
Bruno Veide, Ivars Veide, Alens Horsts
Nepiedalās deputāti:
Selga Osīte (iemesls nav zināms)
Jurģis Grabčiks (iemesls nav zināms)
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi, aicina deputātus papildināt darba kārtību ar
vienu jautājumu “Par grozījumiem 30.12.2015. domes lēmumā “Par deinstitucionalizācijas
vadības grupas izveidi pašvaldībā”” un izslēgt no darba kārtības jautājumu “Par papildus
finansējuma piešķiršanu Saulkrastu tūrisma informācijas centram”. Deputātiem iebildumu nav.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko
personu datu aizsardzības likumu

1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 26.07.2017. domes sēdes lēmumu izpildi
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Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un
likvidēšanu
3. Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un
likvidēšanu
4. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
5. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
6. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
7. Par adreses piešķiršanu
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
11. Par lēmuma atcelšanu
12. Par zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu
13. Par noteikumu “Saistošie noteikumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala pārskatīšanu” apstiprināšanu
14. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12
„Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” precizēšanu
15. Par teritorijas attīstības priekšlikumu
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
16. Par sociālā pakalpojuma cenas palielināšanu SIA „Pansionāts Dzimtene”
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
17. Par līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
18. Par līguma noslēgšanu ar SIA „Mazā Pupa” par pašvaldības līdzfinansēta privātās
pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu
19. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
20. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
21. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
22. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
23. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
24. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
25. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
26. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
27. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
Finanšu komitejas lēmumi
28. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokli un
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” apstiprināšanu
29. Par ilgtermiņu ieguldījumu uzskaiti
30. Par gājēju tilta Smilšu ielā 3 uzņemšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē
31. Par gājēju tilta Sīļu ielā uzņemšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē
32. Par debitoru parādu norakstīšanu
33. Par projekta „Simtgades bērni” finansēšanu
34. Par līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā
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35. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai ūdensvada avārijas likvidēšanai
36. Par papildus finansējuma piešķiršanu darbu veikšanai ēkā Smilšu ielā 7
37. Par līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā prēmiju izmaksai
38. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas
2017.gada budžetā
39. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu vidusskolas 2017.gada budžetā
40. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu vidusskolas 2017.gada budžetā
41. Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 2017.gada budžetā
42. Par grozījumu pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetā
43. Par līdzekļu piešķiršanu 12.augusta negaisa postījumu seku likvidēšanai
44. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
45. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
46. Par grozījumiem domes 25.05.2016. lēmumā Nr.21 “Par amatu saraksta, kuriem noteikts
amatpersonas statuss, apstiprināšanu”
47. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā
48. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra „Saulkrastu novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikumā”
49. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/
50. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/
51. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/
52. Par nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Latvijas Mobilais Telefons”
53. Par pašvaldības delegācijas komandējumu uz Baltkrieviju
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
54. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
55. Par līguma noslēgšanu ar SIA „Patnis un partneri” par pašvaldības līdzfinansēta privātās
pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu
56. Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas apstiprināšanu
57. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada domes 2017.gada budžetā
58. Par grozījumiem 30.12.2015. domes lēmumā “Par deinstitucionalizācijas vadības grupas
izveidi pašvaldībā”
§1
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 26.07.2017.
domes sēdes lēmumu izpildi
Ziņo pašvaldības izpilddirektors A.Arnis par 26.07.2017. domes sēdes lēmumu izpildi.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmums “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar
pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu komunālserviss”” - līgums ir sagatavots, no
Saulkrastu novada domes puses parakstīts, nodots SIA “Saulkrastu komunālserviss”, tiks
parakstīts 06.09.2017.
Finanšu komitejas lēmums “Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta “Hiking route along
the Baltic sea costline Latvia – Estonia” realizācijai” – tiek gatavoti rasējumi, iepirkuma
dokumentācija. Kad tiks veikts iepirkums, tiks organizēta aizņēmuma ņemšanas procedūra.
Lēmums “Par jaunas amata vietas izveidi Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļā”, amata
vieta ir izveidota, plānots, ka ar 11.09.2017. darbinieks uzsāks strādāt.
Pastāvīgajās komitejās neizskatītais jautājums “Par SIA “Saulkrastu komunālserviss” projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma
nodrošināšanu” – projekta pieteikums ir iesniegts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, tiek
precizēts darba izpildes grafiks.
N.Līcis lūdz izpilddirektoru A.Arni informēt par darbībām, kuras ir veiktas vētras seku
likvidēšanai - par kādu apjomu ir noslēgti līgumi, kāds pieteikums ir nosūtīts ministrijai.
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A.Arnis informē, ka pieteikums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk –
VARAM) ir nosūtīts, aprēķināta summa – ~98 600 euro. Tika noslēgti līgumi par gāzto koku
aizvākšanu, par elektroapgādes traucējumiem līnijām, par izskalotiem ceļiem.
N.Līcis uzdod jautājumu, par kādam summām ir noslēgti šie līgumi.
A.Arnis paskaidro, ka darba izpildes gaitā tiek uzskaitītas stundas, līgumi tika noslēgti ar stundu
likmēm. Ņemot vērā ārkārtas situāciju, telefoniski tika veikta cenu aptauja. Vētra notika
brīvdienās, darbi tika uzsākti nekavējoties.
N.Līcis par materiālu atbalstu iedzīvotājiem. VARAM pieteikumā ir pašvaldības tiešie zaudējumi,
bet nav izdevumi, kuri ir saistīti ar materiālu atlīdzību iedzīvotājiem?
E.Grāvītis ziņo, ka, konsultējoties ar VARAM, tika saņemta atbilde, ka visi zaudējumi, kas ir
saistīti ar bojājumiem fizisku personu īpašumam, ir sedzami pašām fiziskām personām, izņemot,
ja mājoklis ir nopostīts pilnībā un iedzīvotāju dzīvībai draud briesmas, pretējā gadījumā šāda
materiālā palīdzība apdraud apdrošināšanas sistēmu. MK noteikumi, kas paredz kompensāciju
izmaksu vētru vai postījumu likvidēšanai, nosaka, ka materiālie zaudējumi sedzami no līdzekļiem
neparedzētajiem gadījumiem un neparedz kompensāciju fiziskām personām. Ministrija kompensē
tikai tos zaudējumus, kuri ir radušies pašai pašvaldībai.
N.Līcis uzdod jautājumu par Zvejniekciema kultūras namu, par projekta termiņu.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars informē, ka notika pirmā tikšanās ar
projektētājiem, tika precizēts darba uzdevums, bija izrunātas pašvaldības vēlmes, tehniskie
risinājumi, tika paskaidrota situācija par komunikāciju pārslēgšanu. Aptuveni pēc trīs nedēļām ne
uz vienu zvanu projektētāji nav snieguši atbildi. Pagājušajā nedēļā projektētāji beidzot atbildēja,
tika sarunāta tikšanās, lai izrunātu to, kas ir izdarīts. Pēdējais maksāšanas datums – š.g. decembra
beigās, projektētāji noskaņoti uz soda naudu, jo laicīgi darbi netiks izdarīti.
N.Līcis jautā, kas ir Saulkrastu vidusskolas sporta laukumam būvuzraugs? A.Gavars atbild – Ints
Puriņš.
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai.
§2
Par zemes vienību apvienošanu,
lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un likvidēšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/ pilnvarotās personas /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta
/adrese/ Rīga, 13.08.2017. iesniegumu, kurš izskatīts 16.08.2017. Tautsaimniecības, attīstības un
vides komitejas sēdē, protokols Nr.9/2017, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. un
30. 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”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut apvienot īpašumus Laivu iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads ar kadastra apz. 80330011129 un Laivu iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apz. 80330011128, izveidojot vienu īpašumu
0,2506 ha platībā.
2. Apvienotajai zemes vienībai un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm piešķirt adresi
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Baltijas iela 2B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt zemes
lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0601, platība
0.2506 ha.
3. Likvidēt adreses Laivu iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads
un Laivu iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
Lēmums Nr.112 protokola pielikumā
§3
Par zemes vienību apvienošanu,
lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un likvidēšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/ Rīga, 10.08.2017. iesniegumu,
kurš izskatīts 16.08.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols
Nr.09/2017, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. un 30. 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”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut apvienot īpašumus Raiņa iela 4A, Saulkrasti, Saulkrastu novads ar kadastra apz.
80130020348 un Raiņa iela 4B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apz. 80130020380,
izveidojot vienu īpašumu 0,0915 ha platībā.
2. Apvienotajai zemes vienībai piešķirt adresi Raiņa iela 4A, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
noteikt zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve, kods – 0801, platība
0.0915 ha.
3. Likvidēt adresi Raiņa iela 4B, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
Lēmums Nr.113 protokola pielikumā
§4
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/ Saulkrastu novads, 11.08.2017.
iesniegumu, kas izskatīts 16.08.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē,
protokols Nr.9/2017, pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar
Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas
3.punktu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” ,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
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1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Rīgas iela 55, Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes
ierīcības projektu, kadastra Nr.80130030433.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
Lēmums Nr.114 protokola pielikumā
§5
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/ Rīga, 24.07.2017. iesniegumu,
kas izskatīts 16.08.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols
Nr.9/2017, pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu
novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu,
Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” ,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Pļavas iela 15, Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes
ierīcības projektu, kadastra Nr.80130030762.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus
Lēmums Nr.115 protokola pielikumā
§6
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/, deklarētās dzīves vietas /adrese/ Saulkrasti
un /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/ Rīga, 09.08.2017. iesniegumus, kuri izskatīti
16.08.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.9/2017,
pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada
domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” ,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Murjāņu iela 1B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra
Nr.80130030181 un Murjāņu iela 1C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra
Nr.80130030182, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
Lēmums Nr.116 protokola pielikumā
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§7
Par adreses piešķiršanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot Valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas dzelzceļš’’ nekustamā īpašuma direkcijas
direktora V.Sukša 28.07.2017. iesniegumu, kas izskatīts 16.08.2017. Tautsaimniecības, attīstības
un vides komitejas sēdē, protokols Nr.09/2017, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9. un 19. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi funkcionāli saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumiem:
80130040227 001- ražošanas ēka.
80130040227 003- darbnīca,
80130040227 004 – noliktava,
Dārza iela 10A, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
Lēmums Nr.117 protokola pielikumā
§8
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot zvērināta mērnieka Andra Viļņa, sertifikāts Nr. BA-339, adrese Raunas iela 4641, Rīga, 03.08.2017. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.08.2017. sēdē,
protokols Nr.9/2017, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu,
08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, un
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zvērināta mērnieka Andra Viļņa izstrādāto nekustamo īpašumu Lilaste 28B
(kadastra Nr. 80330040071) un Lilaste 28A (kadastra Nr. 80330040576), Lilaste, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ un uz zemes gabala
esošajām ēkām un būvēm – ,,Lilaste 28B’’, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
noteikt lietošanas mērķi – ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’, kods 0601, platība
tiks precizēta pēc kadastrālās uzmērīšanas.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ un uz zemes gabala
esošajām ēkām un būvēm – ,,Lilaste 28C’’, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
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noteikt lietošanas mērķi – ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’, kods 0601,
platība 0.0715 ha.
Lēmums Nr.118 protokola pielikumā
§9
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
O.Vanaga informē, ka kadastra informācijas sistēmā nav atrodams kadastrs ar šādu numuru.
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists A.Blankenbergs
informē, ka šis numurs kadastra reģistrā ir. Izstrādājot projektu, mērnieks saņem informāciju par
kadastra numuriem un apzīmējumiem no Valsts zemes dienesta.
A.Horsts informē, ka kadastra sistēmā īpašumam “Zaļāmuiža” šis kadastra numurs parādās.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/ Saulkrastu novads, 10.08.2017.
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.08.2017. sēdē, protokols Nr.9/2017,
pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 08.12.2015. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, un 20.06.2006. Ministru
kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,BaltSurvey’’ izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Zaļāmuiža’’ (kadastra Nr.
80330032878), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ un ēkām un būvēm –
,,Zaļāmuiža’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi –
,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’, kods 0601, platība 0,2 ha, zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,4838 ha.
3. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Vecā Zaļāmuiža’’,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 3,7138 ha.
Lēmums Nr.119 protokola pielikumā
§10
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot SIA “ABC Construction” projektu izstrādes vadītājas Dainas Aladjevas,
14.08.2017. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.08.2017. sēdē, protokols
Nr.9/2017, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu,
08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, un
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
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klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,ABC Construction’’ izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Smiltnieki’’ (kadastra
Nr. 80330010311), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības
projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ un ēkām un būvēm –
,,Smiltnieki’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’, kods 0601, platība 0,19 ha. Veicot
zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība tiks precizēta.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ un ēkām un būvēm –
Ozolu iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’, kods 0601, platība 0,18 ha. Veicot
zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība tiks precizēta.
Lēmums Nr.120 protokola pielikumā
§11
Par lēmuma atcelšanu
Ziņo B.Veide.
E.Grāvītis paskaidro, ka iemesls lēmuma atcelšanai – 10 gadus nav realizēts zemes ierīcības
projekts.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 26.07.2017. iesniegumu, kas izskatīts
16.08.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.9/2017,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 22.panta pirmo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt Saulkrastu novada domes 29.08.2007. lēmumu Nr.12§6 “Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, zemes gabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu”.
Lēmums Nr.121 protokola pielikumā
§12
Par zemes vienības daļas izveidošanu
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis uzdod jautājumu, kādā veidā notiek skices saskaņošana pašvaldībā? Vai šai skicei
nevajadzētu būt lēmuma pielikumā?
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N.Līcis ierosina papildināt lēmumprojektu ar vārdiem “atbilstoši pievienotai skicei Nr.1”
E.Grāvītis – pamatojums ir /vārds, uzvārds/ iesniegums, iesniegumam tiek pievienota skice.
Pašvaldība pieņem lēmumu, pamatojoties uz iesniegumu.
N.Līcis uzskata, ka iesniedzējam būs zemesgrāmatā jāiesniedz domes lēmums ar pielikumā
pievienotu skici.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars paskaidro, ka lēmums jāiesniedz sertificētam
mērniekam, mērnieks izveidos zemes vienības daļas plānu, kurš tiks reģistrēts Valsts zemes
dienestā. Mērniekam nav tiesību izveidot šādu plānu, kamēr nav domes lēmums.
Deputāti vienojās papildināt domes lēmuma 1. un 2. punktu ar vārdiem “pielikums Nr.1”.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrastu novads, 14.07.2017.
iesniegumu, kas izskatīts 16.08.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē,
protokols Nr.9/2017, pamatojoties uz SIA ,,ABC Construction’’ izgatavoto zemes vienības plāna
skici, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.pantu, 10.04.2012. Ministru kabineta
noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi’’
23.1.2.punktu un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot nekustamajā īpašumā Rīgas iela 36, Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8013 003 0092, zemes vienības daļu 0.0615 ha platībā
(zemes vienības plāna skicē liters “B”, pielikums Nr1). Noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601.
2. Pārējai zemes vienības daļai 0.0632 ha platībā (zemes vienības plāna skicē liters “A” pielikums Nr.1), noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme, kods 0601.
Lēmums Nr.122 protokola pielikumā
§13
Par noteikumu “Saistošie noteikumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala pārskatīšanu” apstiprināšanu
Ziņo B.Veide.
E.Grāvītis informē, ka Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē vislielākās diskusijas
izraisīja saistošo noteikumu projekta 11.punkts. Tagad maksāšanas kārtība saprotami atrunāta.
N.Līcis – nav skaidrs, kāds būtu juridiskais pamats atteikt pārskatīšanu. Noteikumu 6.punkts “Pēc
šo noteikumu 5.punkta izpildes Dome pieņem lēmumu attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” un, piemērām, noteikumu 5.6.1.punkts – pieprasa
viedokli no inženierkomunikāciju turētājiem, ja šis viedoklis būs negatīvs, vai tas varētu būt par
pamatu, lai neierosinātu zemesgabala pārskatīšanu?
E.Grāvītis paskaidro, ka atteikums izriet no noteikumu 4.punkta, pašvaldība pirms tam pieņem
lēmumu par pārskatīšanas uzsākšanu vai atteikumu.
Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par dzīvojamai
mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” projektu un, pamatojoties uz Finanšu
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komitejas 14.06.2017. atzinumu (protokols Nr.6/2017 §14) un 16.08.2017. Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas atzinumu (protokols Nr.8/2017 §16), likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 85.panta trešo daļu, 86.panta piekto daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Saistošie noteikumi par
dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu”.
Lēmums Nr.123 protokola pielikumā
§14
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12
„Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā””
precizēšanu
Ziņo B.Veide.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika informē, ka tika sagatavoti grozījumi saistošajos
noteikumos ar mērķi Saulkrastu novadā ieviest atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu individuālo dalīto sadzīves atkritumu šķirošanu. Pēc noteikumu skaņošanas ar Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju, tika saņemti iebildumi, kuri arī tika ņemti vērā.
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes
iesniegumu par 2017.gada 31.maija saistošo noteikumu Nr. SN 9/2017 “Grozījumi 2011.gada
26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā””
(turpmāk – noteikumi) precizēšanu, un pamatojoties uz 2017.gada 16.augusta Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas atzinumu (protokols Nr.8/2017 §15) un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 5.jūlija atzinumu Nr.1-13/5356 (turpmāk - atzinums),
secināts:
1)
atzinuma 1.punktā izteiktais iebildums ir ņemts vērā un noteikumu 14.punkts izteikts
šādā redakcijā: “14. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir iesaistīties
dalītas atkritumu savākšanas sistēmā un veikt dalīti vācamo atkritumu šķirošanu,
izmantojot:
14.1. vietas, kur ir izvietoti konteineri dalītiem atkritumiem (sadzīves atkritumu dalītās vākšanas
punktus);
14.2. atkritumu radītāja nekustamā īpašumā izvietotos dalīto sadzīves atkritumu konteinerus;
14.3. speciāli ierīkotu šķiroto atkritumu savākšanas.”.
2)
atzinuma 2.punktā izteiktais iebildums ņemts vērā un noteikumu tekstā termins
“tvertne” aizstāts ar terminu “konteiners”;
3)
pamatojoties uz ministrijas atzinuma 3.punktā izteikto lūgumu sniegt skaidrojumu
“kas ir domāts ar vienošanos par individuāli dalīto sadzīves atkritumu šķirošanu”,
norādām, ka ir precizēta noteikumu 6.punkta redakcija, aizstājot vārdu “vienošanās”
ar vārdu “līgums”. Saulkrastu pilsētas un Zvejniekciema mājsaimniecībām ir tiesības
noslēgt papildus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumam (ar konteineru)
līgumu par individuālu dalīto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu. Šobrīd
pakalpojuma sniedzējs SIA „ZAAO” piedāvā individuāli dalīto sadzīves atkritumu
savākšanas pakalpojumu vienīgi Saulkrastu pilsētas un Zvejniekciema teritorijā, tādēļ
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ir saglabāta iespēja dalīto sadzīves atkritumu šķirošanu veikt speciāli ierīkotu šķiroto
atkritumu savākšanas laukumos, kā arī sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punktos.
Saskaņā ar 2011.gada 26.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.12 “Par atkritumu
apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” ciema teritorijās, kurās individuāli dalīto sadzīves atkritumu
savākšana nav iespējama, obligātais atkritumu izvešanas biežums ir mazāks nekā teritorijās, kur
pakalpojums ir pieejams. Turklāt, pēc atkritumu radītāja motivēta pieteikuma atkritumu
apsaimniekotājs Saulkrastu novada teritorijā (izņemot Saulkrastu pilsētu un Zvejniekciemu) var
samazināt atkritumu izvešanas biežumu līdz četrām atkritumu izvešanas reizēm. Pamatojoties uz
iepriekš minēto, ministrijas priekšlikums piešķirt tiesības atkritumu radītājiem slēgt līgumu par
nešķiroto atkritumu izvešanu 1 (vienu) reizi divos mēnešos, ja atkritumu radītāja nekustamajā
īpašumā nav šķiroto atkritumu konteineri, bet viņš šķiro atkritumus un tos patstāvīgi nogādā
sadzīves atkritumu savākšanas punktos / laukumos, nav ņemts vērā.
4)
atzinuma 4.punktā izteiktais iebildums ņemts vērā un noteikumu tekstā vārdi
“noslēgto vienošanos” aizstāti ar vārdiem “noslēgto līgumu”;
5)
atzinuma 5.punktā izteiktais lūgums pamatot 39.1 apakšpunktā, “kāpēc tikai
Saulkrastos un Zvejniekciemā individuālo dzīvojamo māju īpašnieki var slēgt
vienošanos par dalīto sadzīves atkritumu savākšanu, nevis visā pašvaldības
administratīvajā teritorijā” ir skaidrots lēmuma 3.punktā.
6)
atzinuma 6.punktā izteikts lūgums izteikt 40.punktu jaunā redakcijā ir ņemts vērā
saistošo noteikumu 40.punktu izsakot šādā redakcijā: “Dalītie sadzīves atkritumi
(papīrs, tai skaitā kartons, metāls, stikls, plastmasa) tiek savākti šķiroti. Šķirošana
veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritumiem ir noteicis atkritumu
apsaimniekotājs. Šķirotajam papīram, ko savāc speciālajos papīram paredzētos
konteineros, jābūt tīram, stikla un plastmasas iepakojumam jābūt tīram, bez
iepriekšējā pildījuma atliekām.”.
7)
atzinuma 7.punktā izteikts lūgums izteikt 42.punktu jaunā redakcijā ir ņemts vērā
saistošo noteikumu 42.punktu izsakot šādā redakcijā: “42. Atkritumu apsaimniekotājs
nodrošina publiski pieejamo sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu un šķiroto
atkritumu savākšanas laukumu sakopšanu.”.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2017.gada 31.maija saistošos noteikumus Nr. SN
9/2017 “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par atkritumu
apsaimniekošanu Saulkrastu novadā””.
Lēmums Nr.124 protokola pielikumā
§15
Par teritorijas attīstības priekšlikumu
Ziņo B.Veide. Priekšlikums tika izvērtēts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē.
N.Līcis par lēmumprojekta 3.punktu.
Debates par 3.punkta redakciju. Debatēs piedalās: N.Līcis, B.Veide, E.Grāvītis.
Deputāti vienojās lēmumprojekta 3.punktu izteikt šādā redakcijā “Plānojot 110/20 kV
apakšstacijas “Saulkrasti” būvniecību, izstrādāt teritorijas labiekārtojuma projektu, īpašu vērību
pievērst teritorijai, kas vērsta pret autoceļu V39.”
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Saulkrastu novada domē iesniegts A/S “Sadales tīkls” būvniecības ieceres priekšlikums
“110/20 kV perspektīvās apakšstacijas “Saulkrasti”” teritorijas attīstības plānojumam, kuru
izstrādājis SIA “K2 projekts”. Iecere paredz 110/20 kV apakšstaciju “Saulkrasti” izvietot zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 80330021729 un pašvaldības zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 80130040234. Priekšlikums izskatīts 2017.gada 16.augusta Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdē, sēdes protokols Nr.09/2017.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 2.pantu, Saulkrastu novada domes
2017.gada 16.augusta Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izstrādājot jaunu Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 80330021729 un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80130040234
rezervēt vietu 110/20 kV apakšstacijai “Saulkrasti”.
2. Izstrādājot 110/20 kV apakšstacijas “Saulkrasti” būvprojektu paredzēt Bīriņu ielas
brauktuves sakārtošanu posmā no dzelzceļa līdz autoceļam V39.
3. Plānojot 110/20 kV apakšstacijas “Saulkrasti” būvniecību, izstrādāt teritorijas
labiekārtojuma projektu, īpašu vērību pievērst teritorijai, kas vērsta pret autoceļu V39.
Lēmums Nr.125 protokola pielikumā
§16
Par sociālā pakalpojuma cenas palielināšanu
SIA „Pansionāts Dzimtene”
Ziņo G.Lāčauniece. SIA “Pansionāts Dzimtene” pamatojums cenas celšanai – lai nodrošinātu
apbedīšanas pakalpojumus.
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Kristīnes Mozgas 27.07.2017. iesniegumu
Nr.1.9/127 „Par sociālā pakalpojuma cenas palielināšanu”, kas izskatīts 16.08.2017. Sociālo
jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.8/2017 §3, un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 9.panta ceturto daļu, SIA „Pansionāts Dzimtene” 17.07.2017. vēstuli
Nr.1-10/23 „Par sociālā pakalpojuma cenas palielināšanu”, 02.04.2013. līgumu Nr.303 un
01.03.2015. vienošanos par grozījumiem līgumā,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Pansionāts Dzimtene” sociālā pakalpojuma cenu izmaiņas EUR 16.30
(sešpadsmit euro 30 centi) dienā vienai personai un slēgt vienošanos sākot ar 01.08.2017.
2. Izdevumus par pakalpojumu segt no Sociālā dienesta pabalstu sadaļas EKK 6412 (samaksa
par sociālās aprūpes institūciju pakalpojumiem).
Lēmums Nr.126 protokola pielikumā
§17
13

Par līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo A.Deniškāne
Līga Vaidere uzdod jautājumu, cik bērni ir šīs personas uzraudzībā? Juridiskās nodaļas vadītāja
G.Lipinika informē, ka aukles pakalpojumus G.Bite sniedz diviem bērniem.
Saulkrastu novada domē saņemti /vārds, uzvārds/ 2017.gada 31.jūlija un 2.augusta
iesniegumi ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.
/vārds, uzvārds/ 2015.gada 24.februārī atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443101402, pakalpojumu
sniegšanas vieta - Saulkrasti.
2013.gada 22.maijā /vārds, uzvārds/ ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu
maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja ar reģistrācijas kodu 25017013109.
/vārds, uzvārds/ mācību centrā SIA „DIJA” ir apguvusi 40 stundu profesionālās pilnveides
izglītības programmu bērnu aprūpes jomā.
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” 3. un
10.punktu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
2017.gada 16.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr. 9/2017),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju /vārds, uzvārds/, /personas kods/, par pašvaldības
kompensāciju izmaksu.
2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums
zaudē spēku.
Lēmums Nr.127 protokola pielikumā
§18
Par līguma noslēgšanu ar SIA „Mazā Pupa”
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes
pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
Saulkrastu novada domē saņemts SIA „Mazā Pupa”, reģistrācijas numurs 40103176141,
juridiskā adrese Kāvu iela 4-14, Rīga, LV-1015, privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Mazā
Pupa”, reģistrācijas apliecības numurs 3901802736, licences Nr. V-2603, vadītāja Ģirta Lejiņa
2017.gada 26.jūlija iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta privātās
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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
16.augusta (sēdes protokols Nr.9/2017) atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „Mazā Pupa”, reģistrācijas numurs 40103176141, par
pašvaldības kompensāciju izmaksu.
2. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības mājaslapā internetā SIA „Mazā
Pupa” privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Mazā Pupa” apstiprināto plānoto
izdevumu tāmi, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc
naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja SIA „Mazā Pupa”, norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu,
lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.128 protokola pielikumā
§19
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 27.jūlija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 16.augusta atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2017§2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 226,36 euro (divi simti divdesmit seši euro, 36 centi) mēnesī par to, ka viņa dēls
/vārds, uzvārds/ saņem SIA “Mazā Pupa”, reģistrācijas numurs 40103176141, privātās
pirmsskolas izglītības iestādes “Mazā Pupa” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.129 protokola pielikumā
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§20
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 31.jūlija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 16.augusta atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2017§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.augustu aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 164,45 euro (viens simts sešdesmit četri euro, 45 centi) mēnesī par to, ka viņas
dēls /vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds, uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības
kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar
numuru 443101402.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.130 protokola pielikumā
§21
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 4.augusta iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 16.augusta atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2017§6),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 164,45 euro (viens simts sešdesmit četri euro, 45 centi) mēnesī par to, ka viņas
meita /vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds, uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības
kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar
numuru 443101402.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
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Lēmums Nr.131 protokola pielikumā
§22
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 27.jūlija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 16.augusta atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2017§8),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 205,72 euro (divi simti pieci euro, 72 centi) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds,
uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu attīstības
centra „Pūces skola” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.132 protokola pielikumā
§23
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 1.augusta iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 16.augusta atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2017§9),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 205,72 euro (divi simti pieci euro, 72 centi) mēnesī par to, ka viņas meita /vārds,
uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu attīstības
centra „Pūces skola” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
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Lēmums Nr.133 protokola pielikumā
§24
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 2.augusta iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 16.augusta atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2017§10),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.augustu aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 226,36 euro (divi simti divdesmit seši euro, 36 centi) mēnesī par to, ka viņas dēls
/vārds, uzvārds/ 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.
Lēmums Nr.134 protokola pielikumā
§25
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 3.augusta iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 16.augusta atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2017§11),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 205,72 euro (divi simti pieci euro, 72 centi) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds,
uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu attīstības
centra „Pūces skola” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
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Lēmums Nr.135 protokola pielikumā
§26
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 11.augusta iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 16.augusta atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2017§12),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 21.augustu aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 205,72 euro (divi simti pieci euro, 72 centi) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds,
uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu attīstības
centra „Pūces skola” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.136 protokola pielikumā
§27
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas
pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne. Pašvaldības kompensācijas pārtraukšana uz trīs dienām, sakarā ar to, ka
pašvaldības kompensācijas saņēmējas un viņas bērnu dzīvesvietas adrese no 16.07.2017. līdz
18.07.2017. tika deklarēta ārpus Saulkrastu novada administratīvās teritorijas.
O.Vanaga uzdod jautājumu, vai lēmumā nav jānorāda summa. Galvenās grāmatvedes vietniece
Astrīda Andersone paskaidro, ka rēķinā tiek veikts pārrēķins proporcionāli dienām, cik bērns nav
bijis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
Irinas Gavrilovas 2017.gada 3.augusta iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo
noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā
kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 13.1.apakšpunktu, 24.6.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 16.augusta sēdes
atzinumu (protokols Nr.9/2017),
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2017.gada 16.jūliju līdz 2017.gada 18.jūlijam neizmaksāt pašvaldības
kompensāciju /vārds, uzvārds/.
Lēmums Nr.137 protokola pielikumā
§28
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu
“Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Saulkrastu novadā” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis par noteikumu projekta 1.punktu, ierosina sadalīt pa kategorijām.
N.Līcis – citas pašvaldības lieto vārdu “rezidents” vietā vārdus “Latvijas pilsonis”. Juridiskās
nodaļas vadītāja Gita Lipinika paskaidro, ka vārds “rezidents” ir saskaņā ar likumu “Par nodokļiem
un nodevām”.
N.Līcis lūdz paskaidrot nianses, lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, atšķirību starp vārdiem “kurš
deklarējis dzīvesvietu nekustamajā īpašumā” un vārdiem “kurš deklarējis dzīvesvietu savā
nekustamajā īpašumā”.
E.Grāvītis paskaidro, ka nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi 70% apmērā piemērojami
visiem mājokļiem, kuros ir deklarētas personas, bet nodokļu atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, piem., trūcīgām personām vai invalīdiem, pienākas uz
visu īpašumu, bet tikai īpašniekam, kurš ir deklarējies savā īpašumā.
N.Līcis – trūcīgām personām tiek piešķirta nodokļu atlaide 90% apmērā, bet invalīdiem – 70%
apmērā? Ierosina piešķirt 1.grupas invalīdiem nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 90%
apmērā.
E.Grāvītis ierosina precizēt noteikumu projekta 15.punktu, aizvietot vārdus “70 procentu” ar
vārdiem “90 procentu” un 16.punktu, aizvietojot vārdus “50 procentu” ar vārdiem “70 procentu”.
Deputātiem iebildumu nav.
N.Līcis lūdz G.Lipinikai paskaidrot noteikumu projekta 25.4 punktu “attiecībā uz nekustamo
īpašumu netiek piemērots nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājums saskaņā ar likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu.”.
G.Lipinika paskaidro, ka likuma 5.panta otrā daļa nosaka, ka politiski represētām personām un
daudzbērnu ģimenēm pienākas 50% nodokļu samazinājums. Ja tiek piemērots nodokļu
atvieglojums 70% apmērā, netiek piemērots likumā noteiktais nodokļu samazinājums, atlaides
nesummējas.
N.Līcis par noteikumu projekta 31. punktu - par gadījumiem, kad var izbeigt atvieglojumu
piešķiršanu. Debatēs piedalās: N.Līcis, L.Vaidere, E.Grāvītis, A.Deniškāne.
N.Līcis ierosina papildināt noteikumu projektu ar vienu punktu “ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek inženierbūves - laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.”
Deputāti neatbalsta N.Līča priekšlikumu, vienojās, ka noteikumu papildinājums tiks iesniegts kā
noteikumu grozījumu projekts un tiks izskatīts komitejas sēdē.
Nekustamā īpašuma nodokļa jomā Saulkrastu novada pašvaldībā tiesiskais regulējums
iekļauts trīs normatīvajos aktos:
- Saulkrastu novada domes 2010.gada 31.marta saistošos noteikumus Nr.7 "Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām
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Saulkrastu novadā";
Saulkrastu novada domes 2016.gada 31.augusta saistošos noteikumus Nr. SN 17/2016
"Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā
īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā";
- Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.jūlija saistošos noteikumus Nr. SN 17/2015 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku
drošību apdraudošām būvēm”.
Lai izveidotu vienotu normatīvo aktu, kas nosaka nekustamā īpašuma nodokļa objektus, likmes
un atvieglojumus, kā arī kārtību, kādā nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, ir izstrādāts saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma
nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” projekts
(turpmāk –noteikumu projekts).
Salīdzinot ar spēkā esošo normatīvo regulējumu, noteikumu projektā ir veiktas šādas
izmaiņas:
1) personām ar 1.grupas invaliditāti, personām, kuru aprūpē ir bērni ar īpašām vajadzībām un
pilngadību sasnieguši bērni - 1. un 2.grupas invalīdi un maznodrošinātām personām, kurām šo
statusu ir piešķīrusi Saulkrastu novada pašvaldība, ir tiesības saņemt atvieglojumus 90 procentu
apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas (iepriekš 50%);
2) personām ar 2.grupas invaliditāti ir tiesības saņemt atvieglojumus 70 procentu apmērā no
taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas (iepriekš 25 %);
3) papildināts ar normu, ka tiesības saņemt atvieglojumus, ir nodokļu maksātājam, kurš deklarējis
dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – 70 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
summas, kas taksācijas gadā aprēķināta par šī nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku
(ēkām). (Piemēro atlaidi par vienu mājokli);
4) projekts papildināts ar nosacījumu, ka gadījumā, ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst.0.00
dzīvesvieta nav deklarēta vismaz vienai personai, kas ir rezidents, piemēro nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības;
5) projekts papildināts ar normu, kas paredz nekustamā īpašuma aplikšanu ar 3% likmi gadījumos,
kad būvju būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas
ilgums;
6) ar 2018.gada 1.janvāri ēkām īpašumos, kur nebūs deklarēta neviena persona, nekustamā
īpašuma likme ir 1,5% no ēkas kadastrālās vērtības.
Projekta izstrādē ņemts vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk - ministrija) 2017.gada 19.maija atzinums Nr.1-18/4050, kurā, ministrija aicina izvērtēt
iespēju atzīt 2015.gada.29.jūlija saistošos noteikumus Nr. SN 17/2015 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm”
par spēku zaudējušiem, nepieciešamo tiesisko regulējumu iekļaujot 2016.gada 31.augusta
saistošos noteikumus "Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem
nekustamā īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā".
Ņemot vērā, ka ir izstrādāts vienots tiesiskais regulējums, ar kura spēkā stāšanos spēku
zaudē 2016.gada 31.augusta saistošie noteikumi " Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma
nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā”, tad
minētais tiesiskais regulējums iekļauts saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokli un
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” projektā.
Izskatot saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” projektu un, pamatojoties uz Finanšu
komitejas 16.08.2017. atzinumu (protokols Nr.8/2017§23), likuma "Par nekustamā īpašuma
nodokli" 1.panta otrās daļas 9.1punktu, 3.panta pirmo daļu, 1.4, 1.6 daļu, 5.panta trešo daļu, 9.panta
otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
-
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par nekustamā īpašuma
nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”.
2. Apstiprinātos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc
to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
Lēmums Nr.138 protokola pielikumā
Plkst. 16.06 deputāti, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, izsludina 5 min. pārtraukumu.
Sēdi atsāk plkst. 16.19
§29
Par ilgtermiņu ieguldījumu uzskaiti
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietnieka A.Gavara 09.08.2017.
iesniegumu par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē, kas izskatīts 2017.gada 16.augusta Finanšu
komitejas sēdē (protokols Nr.8/2017) un pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009.
noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 10., 12. punktā
noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izslēgt no iestādes „Saulkrastu novada dome” grāmatvedības nepabeigtās būvniecības
sastāva uzskaites, pēc stāvokļa uz 01.01.2017.:
1.1. Celtnieku ielas apgaismes līniju, uzskaites vērtība 30 042 EUR;
1.2. gājēju celiņu no tiltiņa pār Pēterupi līdz V.Lāča ielai, Saulkrastos, uzskaites
vērtība 42 298 EUR;
1.3.Vidrižu ielas gājēju celiņu, uzskaites vērtība 97 886,61 EUR.
2. Uzņemt iestādes „Saulkrastu novada dome” grāmatvedības ilgtermiņu ieguldījumu
sastāvā:
2.1. T-8235-Z-5- elektrolīniju, uzskaites vērtība 30 042 EUR, balsti 23 gab., gaismekļi
25 gab., bilances konts 1218 Inženierbūves, derīgās lietošanas laiks 360 mēneši;
2.2.gājēju celiņu pār Pēterupi līdz V.Lāča ielai, Saulkrastos, uzskaites vērtība 42 298
EUR., bilances konts 1213 Transporta būves, derīgās lietošanas laiks 240 mēneši;
2.3.Vidrižu ielas gājēju celiņu 1213 Transporta būves, uzskaites vērtība 81 006,61
EUR, derīgās lietošanas laiks 240 mēneši, Vidrižu iela (kartiņas Nr.8825), T-8208Z-7, uzskaites vērtība 16 880 EUR, balsti 19 gab., gaismekļi 19 gab., bilances
konts 1218 Inženierbūves, derīgās lietošanas laiks 360 mēneši.
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Lēmums Nr.139 protokola pielikumā
§30
Par gājēju tilta Smilšu ielā 3 uzņemšanu pašvaldības
grāmatvedības bilancē
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašu apsaimniekošanas speciālista A.Blankenberga 10.08.2017 iesniegumu par
pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē, kas izskatīts 2017.gada 16.augusta Finanšu komitejas sēdē
(protokols Nr.8/2017) un pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 10. punktā noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzņemt iestādes „Saulkrastu novada dome” grāmatvedības bilancē (transportbūves)
gājēju tiltu Smilšu ielā 3, Saulkrastos, ar uzskaites vērtību 0.00 EUR.
Lēmums Nr.140 protokola pielikumā
§31
Par gājēju tilta Sīļu ielā uzņemšanu pašvaldības
grāmatvedības bilancē
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašu apsaimniekošanas speciālista A.Blankenberga 14.08.2017. iesniegumu par
pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē, kas izskatīts 2017.gada 16.augusta Finanšu komitejas sēdē
(protokols Nr.8/2017) un pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 10. punktā noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzņemt iestādes „Saulkrastu novada dome” grāmatvedības bilancē (transportbūves)
gājēju tiltu Sīļu ielā pāri Ķīšupei, Saulkrastos, ar uzskaites vērtību 0.00 EUR.
Lēmums Nr.141 protokola pielikumā
§32
Par debitoru parādu norakstīšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes vietnieces Astrīdas Andersones
2017.gada 7.augusta iesniegumu, kas izskatīts 2017.gada 16.augusta Finanšu komitejas sēdē
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(protokols Nr.8/2017) un, pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. punktā noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Norakstīt SIA Apgāds Imanta, reģ.Nr.40103047936, parādu par zemes nomu 1125,60 euro
(viens tūkstotis viens simts divdesmit pieci euro, 60 centi) un nekustamā īpašuma nodokli
par zemi un ēkām 307,75 euro (trīs simti septiņi euro un 75 centi).
2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitoru parāda
un izveidoto uzkrājumu norakstīšanu.
Lēmums Nr.142 protokola pielikumā
§33
Par projekta „Simtgades bērni” finansēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas B. Melderes 11.07.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.08.2017. sēdē (protokols Nr.8/2017§11),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada izdevumos 732,00 euro,
lai atmaksātu dāvanu komplektu iegādi 2018.gadā jaundzimušajiem bērniem. Dāvanu
komplekts sastāv no 925o sudraba monētas tipa medaļas, ozolkoka kastītē ar pievienotu
vēstuli.
2. Palielināt Dzimtsarakstu nodaļas budžeta 2017.gada izdevumu plānu par 732,00 euro
(Struktūrvienība 016, ekonomiskās klasifikācijas kods 2314 (Izdevumi par precēm
iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai).
Lēmums Nr.143 protokola pielikumā
§34
Par līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu
pašvaldības policijas budžetā
Ziņo E.Grāvītis. Pamatojums papildus finansējuma piešķiršanai - mirušo dzīvnieku skaita
pieaugums.
Pašvaldības policijas priekšnieks A.I.Zaharāns informē, ka šogad jau ir utilizēti 47 bojāgājuši roņi,
pa visu 2016.gadu tika utilizēti 33 roņi.
N.Līcis jautā, vai kaķu sterilizācijai arī trūkst finansējums. A.I.Zaharāns atbild, ka, lai norēķinātos
par dzīvnieku utilizāciju, tika iztērēti arī līdzekļi kaķu sterilizācijai.
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Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka A.I.Zaharāna 25.07.2017.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.08.2017. sēdē (protokols
Nr.8/2017§6), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 6000,00 euro, lai
atmaksātu mirušu vai bojā gājušu dzīvnieku utilizāciju un dzīvnieku sterilizāciju.
2. Palielināt Saulkrastu pašvaldības policijas 2017.gada izdevumu budžeta plānu par
6000,00 euro (Struktūrvienība 05, ekonomiskās klasifikācijas kods 2279 (Pārējie
klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi).
Lēmums Nr.144 protokola pielikumā
§35
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai
ūdensvada avārijas likvidēšanai
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja G. Sakārņa 20.07.2017.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.08.2017. sēdē (protokols
Nr.8/2017§2), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 366,00 euro,
lai nomaksātu izdevumus par 2017.gada 7.jūlija avārijas seku novēršanu Saulkrastu
vidusskolas ēkā (Raiņa iela 6).
2. Palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta 2017.gada izdevumu plānu par 366,00 euro
(Struktūrvienība 02, ekonomiskās klasifikācijas kods 2244 (Ēku, būvju, telpu
uzturēšana).
Lēmums Nr.145 protokola pielikumā
§36
Par papildus finansējuma piešķiršanu
darbu veikšanai ēkā Smilšu ielā 7
Ziņo E.Grāvītis.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars informē, ka nepieciešami finanšu līdzekļi
remontam, elektroinstalācijas sakārtošanai un apkures katla palaišanai. Tad pirmā stāva kreiso
spārnu varēs nodot Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolas vajadzībām. Deputātiem
jāpieņem lēmums, ko darīt ar baseinu un izklaides zonu – pirti un dušām.
N.Līcis uzskata, ka pirti un baseinu iespējams iznomāt kādam uzņēmējam.
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Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A. Gavara 09.08.2017.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.08.2017. sēdē (protokols
Nr.8/2017§17), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 20 000,00 euro, lai
nodrošinātu ekspluatāciju pašvaldības ēkai Smilšu ielā 7, Saulkrastos.
2. Palielināt Tautsaimniecības budžeta 2017.gada izdevumu plānu par 20000,00 euro
(Struktūrvienība 019, M312, ekonomiskās klasifikācijas kods 2241 (Ēku, telpu kārtējie
remonti).
Lēmums Nr.146 protokola pielikumā
§37
Par līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā
prēmiju izmaksai
Ziņo E.Grāvītis.
Pašvaldības policijas priekšnieks A.I.Zaharāns informē par starptautiskajā meklēšanā izsludināto
recidīvista aizturēšanu.
Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka A.I.Zaharāna 31.07.2017.
iesniegums, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.08.2017. sēdē (protokols
Nr.8/2017§7), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 450,00 euro, lai veiktu
prēmiju izmaksu par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību bīstama noziedznieka
aizturēšanā Saulkrastos, 2017.gada 26.jūlijā.
2. Palielināt Saulkrastu pašvaldības policijas 2017.gada izdevumu budžeta plānu par
450,00 euro (Struktūrvienība 05, ekonomiskās klasifikācijas kods 1148 (Prēmijas,
naudas balvas).
Lēmums Nr.147 protokola pielikumā
§38
Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļas 2017.gada budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja P.Lielmaņa
08.08.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.08.2017.
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sēdē (protokols Nr.8/2017§16), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas
budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta izdevumu plānu (Valsts un
pašvaldību budžeta dotācija) par 750,00 EUR,
1.2. palielināt Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta izdevumu plānu (Brīvprātīgo
iniciatīvu izpilde Saulkrastu novada domes finansētos projektos fiziskām
personām) par 750,00 EUR.
Lēmums Nr.148 protokola pielikumā
§39
Par grozījumu veikšanu Saulkrastu
vidusskolas 2017.gada budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 07.08.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.08.2017. sēdē (protokols Nr.8/2017§3),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu vidusskolas budžeta izdevumu plānu, ekonomiskās
klasifikācijas kodu (EKK) 2279 (Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma
veidi) par 722,00 EUR.
1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta izdevumu plānu EKK 5232
(Saimnieciskie pamatlīdzekļi) par 722,00 EUR, lai varētu nodrošināt skolēnu
apmācību.
Lēmums Nr.149 protokola pielikumā
§40
Par grozījumu veikšanu Saulkrastu
vidusskolas 2017.gada budžetā
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 11.08.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.08.2017. sēdē (protokols Nr.8/2017§4),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos un
iestādes Saulkrastu novada dome ieņēmumos:
1.1.
Palielināt Saulkrastu novada dome budžeta ieņēmumu plānu, ekonomiskās
klasifikācijas kodu (EKK) 21.381 (Ieņēmumi par telpu nomu) par 427,00 EUR.
1.2.
palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta izdevumu plānu EKK 2279
(Pārējie iepriekš neklasificētie izdevumu veidi) par 427,00 EUR, lai varētu
nodrošināt skolēnu apmācību.
Lēmums Nr.150 protokola pielikumā
§41
Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas
2017.gada budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Lazdauskas
10.08.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.08.2017.
sēdē (protokols Nr.8/2017§27), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžeta izdevumu plānu,
ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2512 (Budžetā maksājamais pievienotās
vērtības nodoklis) par 440,00 EUR.
1.2. palielināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (Struktūrvienība 101)
budžeta izdevumu plānu EKK 2241 (Ēku, būvju un telpu remonts) par 440,00 EUR.
Lēmums Nr.151 protokola pielikumā
§42
Par grozījumu pašvaldības aģentūras
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Finanšu daļas vadītājs – finansists Gatis Vīgants informē, ka grozījumi nepieciešami saistībā ar
valsts piešķirto finansējumu projektam.
Izskatot aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktores J.Krūmiņas
01.08.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.08.2017.
sēdē (protokols Nr.8/2017§10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2017.gada budžetā:
1.1.palielināt ieņēmumu pozīciju EKK 18.690 “Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts
budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti” 3 500,00 EUR;
1.2. palielināt budžeta izdevumu plānu: EKK 1115 (Atalgojums fiziskām personām uz
tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata) par 3 500,00 EUR.
Lēmums Nr.152 protokola pielikumā
§43
Par līdzekļu piešķiršanu 12.augusta negaisa
postījumu seku likvidēšanai
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis jautā vai lēmumprojekta summa 69 054,00 euro ir summa, kura pieprasīta valstij negaisa
radīto postījumu seku novēršanai. Ja šī summa jau tiek paredzēta budžeta ieņēmumos, vai ir
saņemts ministrijas apstiprinājums finanšu līdzekļu piešķiršanai.
E.Grāvītis paskaidro, ka pieprasījums ir sagatavots balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem,
pašvaldība ir izpildījusi visas prasības, nav pamata atteikumam.
N.Līcis – vai šī summa jau ir izpildīta un darbi pabeigti.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars informē, ka šobrīd izpildīts tas, kas bija bīstams
sabiedrībai, līgumi noslēgti uz summu ap 25000 euro. Pārējie darbi tiek izpildīti rindas kārtībā.
Daļa no summas jāattiecina uz pašvaldības resursiem. Tagad tiek atkārtoti apsekota teritorija, tiek
apzināts neizdarītais darbs.
N.Līcis uzdod jautājumu, no kā plānots atteikties, ja tiek samazināts budžetā paredzētais
finansējums Saulkrastu vidusskolas meliorācijas sistēmu būvniecībai?
A.Gavars paskaidro, ka ir saņemts atzinums. Atzinums norāda, ka pašvaldībai jācīnās ar
gruntsūdeni, viens no risinājumiem realizēt daļu no iepriekš izstrādātiem meliorācijas un lietus
ūdens novadīšanas būvprojektiem, otrs risinājums – jaunas tehnoloģijas hidroizolācijā, neko īpaši
nepārbūvējot. Izmaksas būs daudz mazākas, nekā bija ieplānots.
N.Līcis uzskata, ka šī gada prioritāte - tikt galā ar Saulkrastu vidusskolas applūšanu un sākt
pagrabu remontu.
B.Veide informē, ka pēc ekspertīzes veikšanas, atklājās, ka netiek apsaimniekoti esoši meliorācijas
tīkli. Daudz var ietaupīt, sakārtojot vecās meliorācijas sistēmas.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A. Gavara 15.08.2017.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.08.2017. sēdē (protokols
Nr.8/2017§26), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos un
iestādes Saulkrastu novada dome ieņēmumos:
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1.1.
Palielināt Saulkrastu novada dome budžeta ieņēmumu plānu, ekonomiskās
klasifikācijas kodu (EKK) 18.690 (Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts
budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem) par 69 054,00 EUR.
1.2.
samazināt izdevumu pozīcijas „Meliorācijas sistēmu būvniecība” budžeta
izdevumu plānu, ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 5240 (Pamatlīdzekļu
izveidošana) par 29 594,00 EUR.
1.3.
palielināt Tautsaimniecības budžeta izdevumu plānu EKK 2249 (Pārējie
pakalpojumi) par 98 648,00 EUR, lai novērstu 12.augusta negaisa postījumus.
Lēmums Nr.153 protokola pielikumā
§44
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu /vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē ir saņemts Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma
nodokļa administratores Vitas Plēpes 03.08.2017. iesniegums, kas izskatīts 16.08.2017. Finanšu
komitejas sēdē, protokols Nr.8/2017.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Saskaņā ar likuma 25. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, nodokļa parādi dzēšami
fiziskai personai-nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma
nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) /vārds, uzvārds/ mirusi 2006.gada 8.maijā (pēc PMLP esošās informācijas).
2) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.100000528317, ierakstu nr.1.1, nekustamais īpašums ir Saulkrastu novada
pašvaldības īpašums.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam no 2007.- līdz
2016.gadam par nekustamo īpašumu Devītā iela 20, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 003 1855 par zemi EUR 75.34 un nokavējuma nauda
EUR 75.36, ēku EUR 46.31 un nokavējuma nauda EUR 30.06 kopā parāds EUR 227.07
(divi simti divdesmit septiņi euro, 07 centi).
Lēmums Nr.154 protokola pielikumā
§45
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Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē ir saņemts Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma
nodokļa administratores Vitas Plēpes 03.08.2017. iesniegums, kas izskatīts 16.08.2017. Finanšu
komitejas sēdē, protokols Nr.8/2017.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Saskaņā ar likuma 25. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, nodokļa parādi dzēšami
fiziskai personai-nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma
nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) /vārds, uzvārds/ miris 2008.gada 30.oktobrī (pēc PMLP esošās informācijas).
2) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.100000128525, ierakstu nr.10.1, nekustamais īpašums ir bezmantinieku
manta un ir piekritīga valstij.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam no 2004. līdz 2017.gadam
par nekustamo īpašumu Lilaste 41A, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra
Nr.8033 004 0262 par zemi EUR 823,14 un nokavējuma nauda EUR 579,05, ēku EUR 571,72
un nokavējuma nauda EUR 360,35 kopā parāds EUR 2331,26 (divi tūkstoši trīs simti
trīsdesmit viens euro, 26 centi)
Lēmums Nr.155 protokola pielikumā
§46
Par grozījumiem domes 25.05.2016. lēmumā Nr.21
“Par amatu saraksta, kuriem noteikts amatpersonas statuss, apstiprināšanu”
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis ierosina papildināt amatpersonu sarakstu, ka visi pašvaldības iestāžu un nodaļu vadītāji
uzskatāmi par amatpersonām.
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika paskaidro, ka amatpersonas statusu nosaka likums,
pašvaldība apstiprina amatpersonu sarakstu pamatojoties uz likumu.
N.Līcis ierosina papildināt lēmumprojektu ar 1.3. punktu “papildināt lēmuma 1.pielikumu ar
45.punktu “Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja”.
PSIA “Saulkrastu komunālserviss” juriste Izita Kļaviņa paskaidro, ka šāda iniciatīva var nākt
izskatīšanai uz komitejas sēdi. Lai šādu lēmumu pieņemtu, juristiem jāizskata darbinieka
pienākumi, darba līgums. Šajā sēdē domei nav kompetences ar lēmumu noteikt darbiniekam
amatpersonas statusu, ja tas neatbilst likumā noteiktajām.
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E.Grāvītis aicina deputātus balsot par N.Līča priekšlikumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot “PAR”-2 (N.Līcis, L.Vaidere), “PRET”-2
(A.Dulpiņš, A.Horsts), “ATTURAS”-8 (B.Veide, I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
M.Kišuro, S.Ancāne, A.Aparjode, O.Vanaga), pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus,
E.Grāvītis lēmuma pieņemšanā nepiedalās,
N.Līča priekšlikums noraidīts.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas Sanitas
Saksones 27.07.2017. iesniegumu „ Par Saulkrastu novada domes 25.05.2016.lēmuma Nr. 21
grozījumiem”, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punktu, 4.panta otrās daļas 3.punktu, Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 16.08.2017. sēdes atzinumu (protokols Nr.8/2017§9),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot “PAR”-10 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), “PRET”-nav,
“ATTURAS”-3 (N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere),
NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 25.05.2016. lēmumā Nr.21 “Par amatu
saraksta, kuriem noteikts amatpersonas statuss, apstiprināšanu”:
1.1. papildināt lēmuma 1.pielikumu ar 43.punktu šādā redakcijā “Iestādes “”Jauniešu
māja” vadītājs”;
1.2. papildināt lēmuma 1.pielikumu ar 44.punktu “Īpašumu izsoles komisijas loceklis”.
Lēmums Nr.156 protokola pielikumā
§47
Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā
Ziņo E.Grāvītis.
L.Vaidere uzdod jautājumu, kāpēc tiek atbrīvota S.Osīte?
E.Grāvītis paskaidro, ka S.Osītes vietā komisijas sastāvā tiek iecelta Sociālā dienesta vadītāja
Kristīne Mozga.
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Bruno Veides 2017.gada
7.augusta iesniegumu par Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 16.08.2017. atzinumu (protokols Nr.8/2017§25),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- 1
(L.Vaidere), „ATTURAS”- 2 (N.Līcis, O.Vanaga),
NOLEMJ:
1. Veikt šādas izmaiņas Dzīvokļu komisijas sastāvā:
1.1. atbrīvot no Dzīvokļu komisijas sastāva domes deputāti Selgu Osīti;
1.2. iecelt Dzīvokļu komisijas sastāvā Saulkrastu sociālā dienesta vadītāju Kristīni Mozgu;
1.3. iecelt Dzīvokļu komisijas sastāvā domes deputātu Alenu Horstu.
2. Iecelt par Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja vietnieku deputātu Alenu Horstu.
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Lēmums Nr.157 protokola pielikumā
§48
Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra
„Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikumā”
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot projektu „Grozījums Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra „Saulkrastu
novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikumā”” un, pamatojoties uz Finanšu komitejas
16.08.2017. atzinumu (protokols Nr.8/2017§25) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav,
„ATTURAS”- 3 (N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus „Grozījums Saulkrastu novada domes 2012.gada
31.oktobra „Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikumā””
(pielikumā).
Lēmums Nr.158 protokola pielikumā
§49
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
ar /vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista A.Blankenberga 2017.gada 9.augusta iesniegumu par sociālā
dzīvokļa Ķīšupes ielā 14-1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160, īres līguma pagarināšanu,
Saulkrastu Sociālā dienesta 2017.gada 8.augusta lēmumu „Par sociālā dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu”, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.08.2017. sēdē
(protokols Nr.8/2017), un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt uz 6 mēnešiem 2013.gada 24.jūlija sociālā dzīvokļa īres līgumu ar /vārds,
uzvārds, personas kods/ par Saulkrastu novada pašvaldības sociālā dzīvokļa Ķīšupes iela
14 - 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, īri.
2. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos.
Lēmums Nr.159 protokola pielikumā
§50
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
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ar /vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista A.Blankenberga 2017.gada 9.augusta iesniegumu par sociālā
dzīvokļa Ķīšupes ielā 14-2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160, īres līguma pagarināšanu,
Saulkrastu Sociālā dienesta 2017.gada 8.augusta lēmumu „Par sociālā dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu”, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.08.2017. sēdē
(protokols Nr.8/2017), un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt uz 6 mēnešiem 2013.gada 24.jūlija sociālā dzīvokļa īres līgumu ar /vārds,
uzvārds, personas kods/ par Saulkrastu novada pašvaldības sociālā dzīvokļa Ķīšupes iela
14 - 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, īri.
2. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos.
Lēmums Nr.160 protokola pielikumā
§51
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
ar /vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars informē par situāciju – īrniece nav veikusi
maksājumus par dzīvokli, vairākkārt ir telefoniski brīdināta.
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika informē, ja īrnieks vairāk nekā trīs mēneši nemaksā, var
līgumu izbeigt vai neslēgt jaunu, bet likumā ir noteikts, ka pašvaldībai minētai personai ir jānodod
lietošanā cits, mazāk labiekārtots sociālais dzīvoklis.
2017.gada 10.augustā Saulkrastu novada domē saņemts /vārds, uzvārds, dzīvesvietas
adrese/ Saulkrastu novads, LV 2160, iesniegumus par 2017.gada 27.februāra sociālā dzīvokļa īres
līguma pagarināšanu (turpmāk –Iesniegums).
Pēc Finanšu un grāmatvedības nodaļas sniegtajiem datiem /vārds, uzvārds/ ir izveidojies
sociālā dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu parāds, par periodu no 2017.gada 11.aprīļa līdz
2017.gada 16.augustam, 215,51 euro (divi simti piecpadsmit euro 51 cents) apmērā. Kā arī par
periodu no 2017.gada 11.aprīļa līdz 2017.gada 16.augustam aprēķināts līgumsods 1,74 euro (viens
euro 74 centi).
Saskaņā ar Saulkrastu Sociālā dienesta 2017.gada 22.augustā lēmumu „Par sociālā
dzīvokļa īres līguma pagarināšanu”, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
16.08.2017. sēdes (protokols Nr.8/2017) atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
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NOLEMJ:
1. Pagarināt uz 6 mēnešiem 2017.gada 27.februāra sociālā dzīvokļa īres līgumu ar /vārds,
uzvārds, personas kods/ par Saulkrastu novada pašvaldības sociālā dzīvokļa Leona Paegles
iela 2 dz.5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, īri.
2. Noteikt /vārds, uzvārds/ sociālā dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu parāda 215,51
euro (divi simti piecpadsmit euro 51 cents), līgumsoda 1,74 euro (viens euro 74 centi)
(turpmāk –parāds) nomaksas termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim.
3. Vērsties tiesā ar prasību par parāda piedziņu, ja /vārds, uzvārds/ neatmaksā parādu 2.punktā
noteiktajā atmaksas termiņā.
4. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos.
Lēmums Nr.161 protokola pielikumā
§52
Par nomas līguma pagarināšanu
ar SIA „Latvijas Mobilais Telefons”
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot SIA „Latvijas Mobilais tālrunis”, reģistrācijas numurs 50003050931, 2017.gada
7.augusta iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.08.2017. sēdē,
protokols Nr.8/2017, pamatojoties uz 2013.gada 23.septembrī noslēgtā nomas līguma 6.1. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem 2013.gada 23.septembrī noslēgto nomas līgumu, kas
noslēgts ar SIA „Latvijas Mobilais tālrunis”, reģistrācijas numurs 50003050931, par
Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8013 002 0310, kas
atrodas Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, sastāvā ietilpstošās ēkas (kadastra
apzīmējums 8013 002 0310 001), atsevišķas norobežotas jumta daļas 7 (septiņu) m2 platībā
nomu, aparatūras un antenu-fīderu sistēmas uzturēšanai.
2. Par nomas līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos.
Lēmums Nr.162 protokola pielikumā
§53
Par pašvaldības delegācijas komandējumu uz Baltkrieviju
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē 2017.gada 27.jūlijā saņemts Saulkrastu novada pašvaldības
sadraudzības pilsētas Radoškoviču (Baltkrievija) pašvaldības ielūgums piedalīties Radoškoviču
pilsētas svētkos, kas notiks no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 3.septembrim Radoškovičos.
Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra iekšējo noteikumu Nr. 13 “Noteikumi par
komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu un izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu novada
pašvaldībā” 2.5.1.apakšpunkts nosaka, ka domes deputātiem, kuri neieņem algotus amatus domē,
komandējums tiek noformēts ar domes lēmumu.
Izskatot sabiedrisko attiecību speciālistes Marikas Grasmanes 2017.gada 11.augusta
iesniegumu par pašvaldības delegācijas komandēšanu uz Radoškovičiem, pamatojoties uz likuma „Par
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pašvaldībām 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969
„Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Komandēt Saulkrastu novada domes deputātus uz Radoškovičiem (Baltkrievija) no 2017.gada
1.septembra līdz 2017.gada 3.septembrim (trīs dienas) ar mērķi piedalīties Saulkrastu novada
pašvaldības sadraudzības pilsētas Radoškoviču pilsētas svētkos šādā sastāvā:
1.1. domes deputāte Līga Vaidere;
1.2. domes deputāte Antra Deniškāne.
2. Izmaksāt deputātiem dienas naudu 100% apmērā no dienas naudas normas par trīs
komandējuma dienām.
3. Apmaksāt šādus ar komandējumu saistītos izdevumus: dienas nauda; viesnīcas izdevumi;
izbraukšanas dokumentu noformēšanas izdevumi; apdrošināšanas polises iegādes izdevumi.
4. Komandējuma izdevumus apmaksāt no iestādes “Saulkrastu novada dome” budžeta
līdzekļiem.

Lēmums Nr.163 protokola pielikumā
§54
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/ Rīgā, 2017.gada 17.jūlija iesniegumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu,
12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds, dzimšanas dati/, deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/
VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, kā ziņu anulēšanas
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais akts pielikumā).
Lēmums Nr.164 protokola pielikumā
§55
Par līguma noslēgšanu ar SIA „Patnis un partneri”
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes
pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē saņemts SIA „Patnis un partneri”, reģistrācijas numurs
50003976021, juridiskā adrese Gregora iela 13a, Rīga, LV-1046, privātās pirmsskolas „Patnis”,
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reģistrācijas apliecības numurs 3501802798, licences Nr. V-8774, valdes locekles Ingūnas Vārtiņas
2017.gada 18.augusta iesniegumu 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
16.augusta (sēdes protokols Nr.9/2017) atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „Patnis un partneri”, reģistrācijas numurs 50003976021, par
pašvaldības kompensāciju izmaksu.
2. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības mājaslapā SIA „Patnis un
partneri” privātās pirmsskolas „Patnis” apstiprināto plānoto izdevumu tāmi, atbilstoši
pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas
uzskaitītiem izdevumiem.
Lēmums Nr.165 protokola pielikumā
§56
Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis. Līdz domes lēmumā noteiktajam termiņam ir pieteikušies astoņi kandidāti.
Ierosina papildināt lēmumprojektu, noteikt pieteikšanas termiņu uz atlikušajām vakantajām divām
vietām.
G.Lipinika informē, ka ir sazinājusies ar Centrālo vēlēšanu komisiju. Deputātiem jābalso par katru
kandidātu, pēc komisijas apstiprināšanas, vēlēšanu komisija 8 locekļu sastāvā var uzsākt darbu.
Dome var pagarināt pieteikšanas termiņu un ar atsevišķu lēmumu apstiprināt vēl divus komisijas
locekļus.
E.Grāvītis ierosina papildināt lēmumprojektu ar punktu: “Pagarināt Saulkrastu novada vēlēšanu
komisijas kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2017.gada 20.septembrim.” un papildināt
lēmumprojektu ar datumu, līdz kuram jāsasauc pirmo vēlēšanu komisijas sēdi – līdz š.g.
22.septembrim. Deputātiem iebildumu nav.
Saulkrastu novada dome 26.07.2017. domes sēdē pieņēma lēmumu „Par Saulkrastu novada
vēlēšanu komisijas izveidošanu” 10 (desmit) locekļu sastāvā (protokols Nr. 12/2017§29) un
noteica termiņu kandidātu pieteikšanai darbam vēlēšanu komisijā līdz 2017.gada 21.augustam.
Lēmumā noteiktajā termiņā saņemti 8 (astoņi) pieteikumi par kandidātu izvirzīšanu darbam
vēlēšanu komisijā:
1) 04.08.2017. reģistrēts pieteikums par Sanitas Tībergas izvirzīšanu, kandidātu izvirza
deputāts Ervīns Grāvītis;
2) 07.08.2017. reģistrēts pieteikums par Kristīnes Felkeres izvirzīšanu, kandidātu izvirza
deputāts Ervīns Grāvītis;
3) 09.08.2017. reģistrēts pieteikums par Maijas Arājas izvirzīšanu, kandidātu izvirza vēlētāju
grupa;
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4) 09.08.2017. reģistrēts pieteikums par Sanitas Ozolnieces izvirzīšanu, kandidātu izvirza
deputāte Oksana Vanaga;
5) 16.08.2017. reģistrēts pieteikums par Sanitas Krauzes izvirzīšanu, kandidātu izvirza
deputāts Guna Lāčauniece;
6) 17.08.2017. reģistrēts pieteikums par Santas Kliederes izvirzīšanu, kandidātu izvirza
deputāte Guna Lāčauniece;
7) 17.08.2017. reģistrēts pieteikums par Sigitas Kliederes izvirzīšanu, kandidātu izvirza
deputāte Guna Lāčauniece;
8) 21.08.2017. reģistrēts pieteikums par Ilzes Rupeikas izvirzīšanu, kandidātu izvirza vēlētāju
grupa;
Pieteikumiem pievienotos katra kandidāta rakstveida paziņojumus, ka viņš piekrīt savas
kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei.
Pārbaudot pieteikto vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu atbilstību Republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmās daļas, 6.pantā
noteiktajām prasībām, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu likuma 10.panta 2.daļu, kas nosaka, ka par katru kandidātu balso atsevišķi un
par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu, taču ne mazāk, kā
nepieciešams lēmuma pieņemšanai,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot atsevišķi par katru kandidātu:
par Sanitu Tībergu - „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, kandidatūra tiek apstiprināta;
par Kristīni Felkeri -„PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, kandidatūra tiek apstiprināta;
par Maiju Arāju - „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, kandidatūra tiek apstiprināta;
par Sanitu Ozolnieci – „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, kandidatūra tiek apstiprināta;
par Sanitu Krauzi – „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, kandidatūra tiek apstiprināta;
par Santu Kliederi - „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, kandidatūra tiek apstiprināta;
par Sigitu Kliederi - „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, kandidatūra tiek apstiprināta;
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par Ilzi Rupeiku - „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, kandidatūra tiek apstiprināta.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot Saulkrastu novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
1.1. Sanita Tīberga;
1.2. Kristīne Felkere;
1.3. Maija Arāja;
1.4. Sanita Ozolniece;
1.5. Sanita Krauze;
1.6. Santa Kliedere;
1.7. Sigita Kliedere;
1.8. Ilze Rupeika.
2. Uzdot Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim līdz 2017.gada
22.septembrim sasaukt vēlēšanu komisijas pirmo sēdi.
3. Pagarināt Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņu līdz
2017.gada 20.septembrim.
4. Lēmumu nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai.
Lēmums Nr.166 protokola pielikumā
§57
Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada domes 2017.gada budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja P.Lielmaņa
16.08.2017. iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts,
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1.
samazināt Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 3263 (Valsts un pašvaldību
budžeta dotācija) par 986,00 EUR;
1.1.2. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu
izdevumi) par 1 194,00 EUR.
1.2.
palielināt Administrācijas budžeta izdevumu plānu EKK 2232 (Uz
uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par 2 180,00 EUR, lai
noslēgtu līgumu par investora piesaisti SPA viesnīcas izveidei Saulkrastos,
pamatojoties uz veikto cenu aptauju.
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Lēmums Nr.167 protokola pielikumā
§58
Par grozījumiem 30.12.2015. domes lēmumā
“Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi pašvaldībā”
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Kristīnes Mozgas 27.07.2017. iesniegumu
par grozījumiem deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu un Sociālo jautājumu komitejas 16.08.2017. sēdes
atzinumu (protokols Nr.8§2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
I.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.decembra sēdes lēmumā
“Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi pašvaldībā”:
1.1. Apstiprināt deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā Saulkrastu sociālā dienesta
vadītāju Kristīni Mozgu;
1.2. Apstiprināt deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā Saulkrastu sociālā dienesta
sociālo darbinieci Signi Balodi;
1.3. Apstiprināt deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā Saulkrastu novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Paulu Lielmani.
Lēmums Nr.168 protokola pielikumā
Sēdi slēdz plkst.17.10
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla
nodaļas vecākā lietvede

E.Grāvītis
I.Gavrilova

Protokols parakstīts 05.09.2017.
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