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
2018.gada 31.janvārī

Nr. 1/2018

Sēde sasaukta 2018.gada 31.janvārī plkst. 15.00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Bruno Veide, Ivars Veide, Andris Dulpiņš, Antra
Deniškāne, Guna Lāčauniece, Oksana Vanaga, Selga Osīte, Sandra Ozola-Ozoliņa, Normunds
Līcis, Mārtiņš Kišuro, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Santa Ancāne.
Nepiedalās deputāti:
Līga Vaidere (aizņemta pamatdarbā).
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts.
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi, aicina deputātus veikt izmaiņas domes
sēdes darba kārtībā:
1) iekļaut darba kārtībā divus jautājumus:
Par nolikuma “Nolikums par Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu vadītāju amatu vērtību
un mēnešalgu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu;
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu;
2) Svītrot no darba kārtības 3.jautājumu “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa ielā
7, Saulkrastos, nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības
kapitālsabiedrībai SIA “Saulkrastu komunālserviss”.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro,
A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis),
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 27.12.2017. domes sēdes lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par pašvaldības nedzīvojamās ēkas Ainažu ielā 13B, Saulkrasti, Saulkrastu nov.,
nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei „Saulkrastu tūrisma informācijas
centrs”
3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
7. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu
8. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
9. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
10. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu
11. Par adreses piešķiršanu un likvidēšanu
12. Par lietošanas mērķu noteikšanu
13. Par zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu
14. Par detālplānojuma „Vecpāvuļi” izstrādes uzsākšanu
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
15. Par sociālās aprūpes pakalpojumu cenu izmaiņām SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi””
2018.gadā un par pakalpojuma līguma slēgšanu
16. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par materiālo palīdzību Saulkrastu
novadā”” apstiprināšanu
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
17. J.Krūmiņas ziņojums par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
darbības rezultātiem
18. Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora amata
kandidātu
19. Par līguma noslēgšanu ar SIA „Bērnudārzs” par pašvaldības līdzfinansēta privātās
pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu
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 dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā
Finanšu komitejas lēmumi
28. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma
nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā””
pamatojumu
29. Par vidējo izmaksu noteikšanu pirmskolas audzēknim PII “Rūķītis”
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
33. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu /vārds, uzvārds/
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34. Par piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu projektu iesniegšanai Latvijas
Pašvaldību savienībā
35. Par publisko ūdeņu pārvaldības projektu iesniegšanu Latvijas Vides aizsardzības fondā
36. Par darba koplīguma noslēgšanu ar Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrības
Saulkrastu novada domes pirmorganizāciju
37. Par iesaistīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma
„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanā
Apvienotās Tautsaimniecības, attīstības un vides, Sociālo jautājumu, Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu un Finanšu komitejas lēmumi
38. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo
noteikumu „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”
apstiprināšanu
39. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada amatu saraksta un mēnešalgu
apstiprināšanu
40. Par Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
2018.gada budžeta apstiprināšanu
41. Par Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
42. Par sociālās aprūpes pakalpojumu cenu izmaiņām SIA “Pansionāts Dzimtene”
2018.gadā un par vienošanās slēgšanu
43. Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu
44. Par nolikuma “Nolikums par Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu vadītāju amatu
vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu
45. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
§1
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.12.2017. domes sēdes lēmumu izpildi
A.Arnis ziņo par domes sēdes lēmumu izpildi. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas
jautājums “Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu ““Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu
uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā” precizēšanu”- nepieciešams precizēt noteikumus,
atbilstoši ministrijas norādījumiem. Jautājums tiks virzīts izskatīšanai februāra komitejas sēdē.
Pārējie darba kārtības jautājumi izpildīti.
E.Grāvītis dod vārdu deputātiem jautājumiem izpilddirektoram.
N.Līcis norāda par domes sēžu telpām. Uzdod jautājumu izpilddirektoram A.Arnim par
Būvniecības valsts kontroles biroja mājas lapā esošo informāciju par pašvaldības ēkām Raiņa
ielā 8 un Stirnu ielā 23, kurās konstatēti pārkāpumi, par kuriem nav informēti deputāti, kā arī
jautājums nav izskatīts komiteju sēdēs. Vai pārkāpumi ir novērsti un vai budžetā paredzēti
līdzekļi nepilnību novēršanai.
PII “Rūķītis” vadītāja Sanita Tīberga informē, ka Būvniecības valsts kontroles birojs norādīja
uz nepilnībām, kas jānovērš līdz 2017.gada 1.septembrim. Tiklīdz tika saņemts lēmums,
nepilnības 2-3 nedēļu laikā līdz mācību procesa sākumam tika novērstas. Par nepilnību
novēršanu tika informēts izpilddirektora vietnieks.
A.Horsts jautā par kādiem trūkumiem tika saņemts aizrādījums.
S.Tīberga- pagraba telpā divās vietās bija divi caurumi, nodrupušas ieejas kāpnes un jāsalabo
bojājums pie skursteņa.
N.Līcis norāda, ka Būvniecības valsts kontroles biroja mājas lapā esošā informācija liecina, ka
jānovērš apdares plākšņu bojājums.
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S.Tīberga informē, ka arī apdares plāksnes tika sakārtotas.
§2
Par pašvaldības nedzīvojamās ēkas Ainažu ielā 13B, Saulkrasti, Saulkrastu nov.,
nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei „Saulkrastu tūrisma
informācijas centrs”
Ziņo B.Veide. Informē, ka ēkas nodošanas pamatojums ir Tūrisma informācijas centra adreses
reģistrēšana Valsts ieņēmumu dienesta reģistrā.
E.Grāvītis papildina, ka Tūrisma informācijas centra rīcībā esošajam kases aparātam jāatrodas
juridiskajā adresē.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 12.janvārī saņemts Saulkrastu novada domes
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista Arta
Blankenberga iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par nodošanu bezatlīdzības lietošanā
pašvaldības iestādei “Saulkrastu tūrisma informācijas centrs” pašvaldības nekustamā īpašuma
Ainažu iela 13B, Saulkrastos, telpas (kad. apz. 80130020372001) ar kopējo platību 99 m2.
Izvērtējot Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) rīcībā esošo informāciju un ar
lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
“Saulkrastu tūrisma informācijas centrs” ir Domes iestāde, kura reģistrēta 2015.gada
19.augustā nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90010594498 (Latvijas Republikas valsts
ieņēmumu dienesta izdota Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas apliecība Sērija ST,
Numurs 0355616), kas sniedz palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā un informē par
tūrisma objektiem un pakalpojumiem Saulkrastu novadā. Lai “Saulkrastu tūrisma informācijas
centrs” pildītu savas noteiktās funkcijas un uzdevumus, ir lietderīgi atļaut Saulkrastu novada
pašvaldības iestādei izmantot bezatlīdzības nedzīvojamo ēku Ainažu iela 13B, Saulkrastos –
tūrisma informācijas centru.
Nekustamais īpašums (turpmāk – Īpašums) ar adresi Ainažu iela 13B, Saulkrasti,
Saulkrastu nov, kadastra numurs: 80130020049, nostiprināts uz Saulkrastu novada pašvaldības
vārda Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000056605. Īpašums sastāv no zemes (kadastra apzīmējums 80130020044) ar platību
1239 m2 un ēkas – tūrisma informācijas centrs (būves kadastra apzīmējums 80130020372001)
ar kopējo platību 99 m2.
Saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, būves galvenais lietošanas veids – biroju
ēka (1220). Būves telpu grupu skaits – 3. Telpu grupa ar kadastra apzīmējumu
80130020372001001 (Nr.1 – tūrisma informācijas centra telpa ar platību 39 m2, Nr.2 – gaitenis
ar platību 15 m2, Nr.3 – savienotā sanitārtehniskā telpa ar platību 6,1 m2, Nr.4 – tualete ar
platību 12,5 m2, Nr.5 – tualete ar platību 14,3 m2), telpu grupa ar kadastra apzīmējumu
80130020372001002 (Nr.1 – elektrosadales telpa ar platību 7,5 m2) un telpu grupa ar kadastra
apzīmējumu 80130020372001003 (Nr.1 – tehniskā telpa ar platību 4,6 m2) (turpmāk –Ēka).
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešo un sesto daļu, kas
nosaka, ka publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņemot lēmumu
un slēdzot rakstveida līgumu, 61 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, un Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2018.gada 17.janvāra sēdes atzinumu
(protokols Nr.1/2018),
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei “Saulkrastu tūrisma informācijas
centrs” pašvaldības nekustamā īpašuma ēku – tūrisma informācijas centru (būves
kadastra apzīmējums 80130020372001) ar kopējo platību 99 m2, kas atrodas Ainažu
ielā 13B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
2. Nekustamā īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir informēt tūristus par
Saulkrastu novadā esošajiem tūrisma objektiem, tūrisma pakalpojumiem.
3. Ēka ir labā tehniskā stāvoklī.
4. Ēku nodot, slēdzot rakstveida bezatlīdzības nedzīvojamās ēkas nomas līgumu
(pielikumā).
5. Ēku nodot bezatlīdzības lietošanā uz 12 gadiem.
6. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.388 protokola pielikumā.
§3
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar /vārds, uzvārds/
Ziņo B.Veide. Iznomājamais zemes gabals 355 m2 platībā atrodas Ķīšupes dārziņu teritorijā.
Saulkrastu novada pašvaldībā 2018.gada 10.janvārī saņemts Saulkrastu novada domes
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes Stellas
Veismanes iesniegums ar lūgumu atkārtoti izskatīt /vārds, uzvārds/ 2017.gada 29.novembra
iesniegumu par zemes gabala, kas atrodas Krasta ielā 16A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā,
iznomāšanu.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2017.gada 29.novembrī (Lietas
Nr.8.10/1120170598/IN3798) saņemts /vārds, uzvārds/, dzīv. /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu
nov., 2017.gada 29.novembra iesniegums.
/vārds, uzvārds/ 2017.gada 29.novembra iesniegumā lūdz iznomāt zemes gabalu 355
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m platībā, kas atrodas Krasta ielā 16A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra
Nr.80130040183, uz 5 (pieciem) gadiem.
Ar 2018.gada 9.janvāra vēstuli (Nr.8.10/1120170598/IZ129) /vārds, uzvārds/
informēta, ka viņas iesniegumu par zemes gabala, kas atrodas Krasta ielā 16A, Saulkrastos,
iznomāšanu, izskatīs 2018.gada 31.janvāra domes sēdē.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 29.novembra iesniegumu, kas atkārtoti izskatīts
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2018.gada 17.janvāra
sēdē (protokols Nr.1/2018), pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.2. apakšpunktu un Saulkrastu novada
domes 28.10.2010. Saistošo noteikumu Nr.16 “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu
vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai,
nomas maksas apmēra noteikšanu” 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
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1. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/, zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem)
gadiem par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Krasta ielā 16A,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130040183, daļas 355 m2 platībā
iznomāšanu sakņu dārza uzturēšanai (līgums pielikumā).
2. Noteikt zemes nomas maksu - 15,00 euro (piecpadsmit euro 0 centi) un 3,15 euro (trīs
euro 15 centi) 21% PVN, kopā gadā 18,15 euro (astoņpadsmit euro 15 centi).
3. 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.389 protokola pielikumā.
§4
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, 15.12.2017. iesniegumu ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
Dzenīšu ielā 9, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā ar kadastra apzīmējumu
80330011078 (turpmāk – Nekustamais īpašums), lietošanas mērķi no individuālo māju apbūves
zemes uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi, Saulkrastu novada dome
konstatē.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas
sistēmas datiem Nekustamā īpašuma noteiktais lietošanas mērķis (turpmāk - NĪLM) ir
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601, platība 0,2201 ha.
Spēkā esošajā Saulkrastu novada teritorijas plānojumā Nekustamā īpašuma noteiktā
plānotā izmantošana – savrupmāju apbūves teritorija.
Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.punktu, 14.1 1. apakšpunktu, kurš nosaka, ka neapgūta apbūves zeme ir neapbūvēta
apbūves zeme, kurai nav izbūvēta infrastruktūra – piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma
iespējas bez papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves, 23.1. apakšpunktu,
saskaņā ar 17.01.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu
(protokols Nr. 1/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Aparjode, S.Ancāne), „PRET”- 1 (A.Horsts), „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai Dzenīšu iela 9, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, kadastra apzīmējums 80330011078, lietošanas mērķi, nosakot lietošanas
mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600) platība 0,2201 ha.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.390 protokola pielikumā.
§5
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo B.Veide.
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Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, 15.12.2017. iesniegumu ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
Dzenīšu ielā 7, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā ar kadastra apzīmējumu
80330011079 (turpmāk – Nekustamais īpašums), lietošanas mērķi no individuālo māju
apbūves zemes uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi, Saulkrastu novada
dome konstatē.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem
Nekustamā īpašuma noteiktais lietošanas mērķis (turpmāk - NĪLM) ir individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme, kods 0601, platība 0,2427 ha.
Spēkā esošajā Saulkrastu novada teritorijas plānojumā Nekustamā īpašuma noteiktā plānotā
izmantošana – savrupmāju apbūves teritorija.
Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.punktu, 14.1 1. apakšpunktu, kurš nosaka, ka neapgūta apbūves zeme ir neapbūvēta
apbūves zeme, kurai nav izbūvēta infrastruktūra – piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma
iespējas bez papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves, 23.1. apakšpunktu,
saskaņā ar 17.01.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu
(protokols Nr. 1/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Aparjode, S.Ancāne), „PRET”- 1 (A.Horsts), „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai Dzenīšu iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, kadastra apzīmējums 80330011079, lietošanas mērķi, nosakot lietošanas
mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600) platība 0,2427 ha.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.391 protokola pielikumā.
§6
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide. Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, ar kuru zemes gabals Lauku iela 1 tiek
sadalīts divos gabalos, piešķirtas adreses, noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķisindividuālo dzīvojamo māju apbūves zemes.
Izskatot SIA ,,Topohaus’’, reģistrācijas Nr. 40103939392, zemes ierīkotāja Inetas
Kreicbergas, 08.01.2018. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam
īpašumam Lauku ielā 1, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (kadastra Nr.80130031803), adreses
piešķiršanu jaunizveidotajām zemes vienībām un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas
nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu,
08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, kas
nosaka, ka adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau veidojot jaunu zemes
vienību un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
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16.1. apakšpunktu, saskaņā ar 17.01.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes
atzinumu (protokols Nr.1/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne),, „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,Topohaus’’ izstrādāto nekustamā īpašuma Lauku iela 1 (kadastra Nr.
80130031803), Saulkrasti, Saulkrastu novads.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’(kadastra
apz.80130030085) – Lauku iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’ (NĪLM kods 0601), platība
0,1769 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,2’’(kadastra
apz.80130030086) - Lauku iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’ (NĪLM kods 0601), platība
0,1650 ha.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.392 protokola pielikumā.
§7
Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu
Ziņo B.Veide. Valsts zemes dienesta Adrešu daļa prasa mainīt adreses, kurām ir māju
nosaukumi, piešķirot adresi ar ielas nosaukumu un mājas numuru.
A.Deniškāne jautā, kas notiks ar esošajiem māju nosaukumiem.
Izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars paskaidro, ka māju nosaukums nav adrese, bet Adrešu
reģistrā reģistrē adresi. Drīkst būt gan māju nosaukums, gan adrese. Juridiskā adrese ir adrese,
nevis māju nosaukums.
S.Ozola- Ozoliņa jautā vai pašvaldība nezaudē vēsturiskos Zvejniekciema nosaukumus.
A.Gavars paskaidro, ka sarakstē ir jāizmanto piešķirtā adrese, māju nosaukumus drīkst turpināt
lietot.
A.Horsts jautā, vai mājām jāmaina plāksnes.
A.Gavars paskaidro, ka pēc adresācijas noteikumiem, pie mājām jābūt norādītai adresei.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 03.01.2018. iesniegumu par adreses maiņu
nekustamajiem īpašumiem, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas
24.08.2017. vēstuli ,,Par adrešu piesaisti ielām’’, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 3., 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei bez
personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese
adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja
reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, 14. un 19.punktu, kas nosaka,
ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju, Saulkrastu
novada domes 17.01.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu,
protokols Nr.1/2018,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt adreses nekustamajiem īpašumiem un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm un
piešķirt jaunas adreses Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā (saskaņā
ar pielikumu).
2. Likvidēt esošās adreses Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā (saskaņā
ar pielikumu).
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai, adrese: 11.novembra
krastmala 31, Rīga, LV- 1050.
Lēmums Nr.393 protokola pielikumā.
§8
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide. Zemes gabalam tiek izveidots piebraucamais ceļš.
Nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs paskaidro, ka īpašums sastāv no 2 zemes
vienībām- viena vienība kā piebraucamais ceļš un otra vienība- zemes gabals, kas paredzēts
apbūvei. Blakus ir divi privātīpašumi, kuriem nav piebraucamais ceļš. Zemes ierīcības projekta
ietvaros tiek pārbīdīta robeža, lai nodrošinātu piekļuvi privātīpašumam. Pašvaldības zemes
gabals tiks sadalīts- viens gabals paliks kā iela, otrs- piesaistīts ielas adresei kā zemes gabals.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga, 10.01.2018. iesniegumu par zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu pašvaldības īpašumam “Ziedugravas”, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienību kadastra apz. Nr.80330010209, 80330011095,
pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada
domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka,
ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi,” 17.01.2018.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu, protokols Nr.1/2018
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ”Ziedugravas”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu, kadastra apz.80330010209, 80330011095.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pielikums Nr.1).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.394 protokola pielikumā.
§9
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide. Informē, ka šobrīd ir vienošanās starp īpašniekiem katram par savu zemes
gabalu, vienošanās jānoformē grafiski.
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Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvietas adrese /adrese/, Rīga, /vārds, uzvārds/,
deklarētā dzīvesvietas adrese /adrese/, Rīga, /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvietas adrese
/adrese/, Rīga, /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvietas adrese /adrese/, Rīga, 18.12.2017.
iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam ,,Lemkini -2’’, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330040008, pamatojoties uz Saulkrastu novada
teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes
ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību sadalīšanai, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240
,,Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi’’ 12.punktu,
17.01.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu, protokols
Nr.1/2018
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma “Lemkini - 2”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, zemes ierīcības projektu, kadastra Nr.80330040008.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pielikums Nr.1).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.395 protokola pielikumā.
§10
Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu
Ziņo B.Veide. Informē, ka pirms diviem mēnešiem ar domes lēmumu piešķīra adresi, bet
īpašnieki ar piešķirto adresi nebija apmierināti. Izpētot situāciju tika konstatēts, ka ir iespējams
piešķirt citu adresi- Kapteiņu iela 2, kur tiek organizēta arī reālā piekļuve īpašumam.
E.Grāvītis jautā A.Blankenbergam vai jaunā adrese apmierinās īpašnieku.
A.Blankenbergs apstiprina, ka ar īpašnieku jaunā adrese ir saskaņota.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Rīgā un /vārds, uzvārds/,
deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
15.12.2017. iesniegumu par adreses maiņu, kas izskatīts 17.01.2018. Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.1/2018), pamatojoties uz Ministru kabineta
08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 9. un 11. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Zemes īpašumam un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm, kadastra Nr. 8033 001
0744, mainīt adresi un piešķirt jaunu adresi – Kapteiņu iela 2, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
2. Likvidēt adresi Ozolu iela 5A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Lēmums Nr.396 protokola pielikumā.
§11
Par adreses piešķiršanu un likvidēšanu
Ziņo B.Veide. Zemes gabalam, kuram bija piešķirts nosaukums, jāpiešķir adreses. Ievērojot, ka
uz zemes gabala atrodas vairākas ēkas, tiek piešķirtas vairākas adreses.
Izskatot Valsts zemes dienesta 19.12.2017. iesniegumu par adreses precizēšanu,
pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 9.
un 11.punktu, 17.01.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes (protokols
Nr.1/2018) atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apz. 80330010076 un dzīvojamai mājai ar kadastra
apzīmējumu 80330010076001, adresi – Jūras prospekts 26, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads.
2. Piešķirt viesu mājai ar kadastra apzīmējumu 80330010076004, adresi – Jūras prospekts
26A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
3. Piešķirt vasaras kafejnīcai ar kadastra apzīmējumu 80330010076002, adresi – Jūras
prospekts 26B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai, adrese: 11.novembra
krastmala 31, Rīga, LV- 1050.
Lēmums Nr.397 protokola pielikumā.
§12
Par lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo B.Veide. Informē, ka zemes gabals sastāv no vairākām zemes vienībām, jānosaka
lietošanas mērķi 12 zemes vienībām.
Izskatot Valsts zemes dienesta 12.12.2017. iesniegumu Nr.2-04.1-R/331 par lietošanas
mērķu noteikšanu zemes vienībām, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. punktu, 17.01.2018. Tautsaimniecības, attīstības un
vides komitejas sēdes atzinumu, protokols Nr.1/2018,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80130020246 (platība 7.11ha),
80130030098 (platība 23.28ha) lietošanas mērķi - ,,dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa’’ (NĪLM kods 0501).
2. Noteikt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80330011066 (platība 0.03 ha),
80330011133 (platība 0.49 ha), 80330021852 (platība 0.001 ha), 80330021853 (platība
0.01 ha), 80330021860 (platība 0.01 ha) lietošanas mērķi-,,ar maģistrālajām
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elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve’’ (NĪLM kods 1201).
3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330011134 (platība 7.19ha) lietošanas
mērķi - ,,jūras ostas un jūras ostu terminālu apbūve’’ (NĪLM kods 1107).
4. Noteikt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80130020005 (platība 0.02 ha),
80130030012 (platība 0.02 ha), 80330021849 (platība 0.015 ha), 80330040588 (platība
0.71 ha) lietošanas mērķi - ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā’’ (NĪLM kods 1107).
5. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam: Puškina iela 14, Rīga, LV- 1050.
Lēmums Nr.398 protokola pielikumā.
§13
Par zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/, pilnvarotās personas /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvietas
adrese /adrese/, Rīga, 21.12.2017. iesniegumu un /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvietas
adrese /adrese/, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 22.01.2018. iesniegumu par zemes
vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu, pamatojoties uz zvērināta mērnieka
Andra Viļņa izgatavoto zemes vienības plānu, 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. pantu, saskaņā ar 17.01.2018.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot nekustamajā īpašumā “Gravumeži”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8033 002 0315, zemes vienības daļu 0.0437
ha platībā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai: zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, (NĪLM kods 0201),
platība 0.0437 ha.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.399 protokola pielikumā.
§14
Par detālplānojuma „Vecpāvuļi” izstrādes uzsākšanu
Ziņo B.Veide.
A.Deniškāne jautā par detālplānojuma teritorijā iekļauto Ozolu ielu.
Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece paskaidro, īpašumam būs nepieciešama piebraukšana no
Ozolu ielas, tādēļ Ozolu iela ir jāuzmēra un jāiekļauj detālplānojuma teritorijā. Pamatnei tiek
veikts topogrāfiskais uzmērījums.
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Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 21.decembra iesniegumu par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu viņai piederošā nekustamā īpašuma „Vecpāvuļi”, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330010732, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80330011466, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.pantu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 ”Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98. punktu, Saulkrastu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024. gadam, atbilstoši Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas 17.01.2018. sēdes atzinumam,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Vecpāvuļi”, Zvejniekciemā,
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80330011466.
2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu (1.pielikums).
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Saulkrastu novada būvvaldes vadītāju
Līgu Pilsētnieci.
4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar izstrādes ierosinātāju
/vārds, uzvārds/ četru nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (Līguma projekts
– 2.pielikums).
5. Paziņojumu par detālplānojuma „Vecpāvuļi” izstrādes uzsākšanu ievieto sistēmā,
publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes
Ziņas”.
Lēmums Nr.400 protokola pielikumā.
§15
Par sociālās aprūpes pakalpojumu cenu izmaiņām
SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi”” 2018.gadā un
par pakalpojuma līguma slēgšanu
Ziņo G.Lāčauniece. Sociālās aprūpes centrā dzīvo viens cilvēks no Saulkrastu pašvaldības.
Izmaksas mainās no 520 euro uz 580 euro.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika lūdz precizēt līguma numerāciju- 7.4.punkts jāprecizē
uz 7.3.
Izskatot SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi”” 02.01.2018. vēstuli Nr.1.8/3 „Par sociālās
aprūpes pakalpojumu cenu izmaiņām SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi”” 2018.gadā” ar
pievienoto tāmi par aprūpes izmaksu pieaugumu 2018.gadā, kas izskatīts 17.01.2018. Sociālo
lietu komitejas sēdē, (protokols Nr.1/2018 §1), un saskaņā ar 28.12.2017. Alojas novada domes
lēmumu Nr.561 „Par sociālā pakalpojuma cenas palielināšanu”, 30.12.2016. noslēgto līgumu
Nr.7-02/22/2016 ar SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi”” par Saulkrastu novada iedzīvotāja
uzturēšanos iestādē,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
13

1. Apstiprināt SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi”” noteiktās izmaksas par viena Saulkrastu
novada iedzīvotāja uzturēšanos mēnesī EUR 580,00 (pieci simti astoņdesmit euro 00
centi), sākot ar 2018.gada 1.janvāri.
2. Slēgt pakalpojuma līgumu ar SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi”” (pielikumā).
Lēmums Nr.401 protokola pielikumā.
§16
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu
“Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu
Ziņo G.Lāčauniece. Ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi. Lūdz Sociālā dienesta vadītāju
Kristīni Mozgu iepazīstināt deputātus ar saistošajiem noteikumiem.
K.Mozga informē, ka būtiskākās izmaiņas skar saistošo noteikumu 3.nodaļas 12. un 13.punktu.
Līdz šim brīvpusdienas Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu 5.klašu skolēniem tika
piešķirtas ar domes lēmumu, šobrīd brīvpusdienu piešķiršana ir iestrādāta saistošajos
noteikumos, atstājot spēkā iepriekšējos nosacījumus.
A.Dulpiņš norāda, ka priekšsēdētāja ziņojumā par pašvaldības 2018.gada budžetu 2.lapā
minēts, ka bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta visiem vispārizglītojošo skolu 5.klašu
skolēniem, kā arī sagatavošanas klases skolēniem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saistošo noteikumu 13.punktā noteikts, ka pirmsskolas vecuma bērniem jābūt deklarētiem
novadā, lai saņemtu brīvpusdienas. Ar ko atšķiras pirmsskolas vecuma bērni no 5.klašu
skolēniem?
K.Mozga paskaidro, ka līdz šim bērni, kas mācījās pirmskolā un viens no vecākiem deklarēts
novadā, varēja saņemt brīvpusdienas. Saskaņā ar saistošo noteikumu pārejas noteikumiem, ar
š.g.1.septembri visi sagatavošanas klašu bērni varēs saņemt bezmaksas pusdienas, neatkarīgi
no tā, vai ir deklarēts novadā.
A.Dulpiņš jautā kāpēc brīvpusdienas nevar piešķirt visiem bērniem uzreiz pēc noteikumu spēkā
stāšanās? Saulkrastu vidusskolā nav pirmsskolas izglītības programma, Zvejniekciema
vidusskolā pirmskolas izglītības programmu apgūst 2 vai 3 bērni no blakus novadiem, ierosina
piešķirt brīvpusdienas uzreiz, nevis no 1.septembra.
N.Līcis atbalsta A.Dulpiņa priekšlikumu, ierosina svītrot saistošo noteikumu 46.punktu.
E.Grāvītis norāda, ka svītrojot 46.punktu ir jārediģē noteikumu 13.punkts. Izsaka priekšlikumu
apvienot 12. un 13.punktu- pašvaldība piešķir brīvpusdienas Saulkrastu un Zvejniekciema
vidusskolu 5.klašu skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem, neatkarīgi no deklarēšanas
vietas. Svītrot noteikumu 46.punktu, koriģēt numerāciju visos saistošajos noteikumos.
Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par materiālo palīdzību
Saulkrastu novadā”” projektu un pamatojoties uz Sociālo lietu komitejas 2017.gada
13.decembra atzinumu (Nr. 12/2017§1) un 2018.gada 17.janvāra atzinumu (Nr. 1/2018§2) un,
pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta trešo
daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par materiālo palīdzību
Saulkrastu novadā”” (pielikumā).
2. Apstiprinātos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
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3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.
Lēmums Nr.402 protokola pielikumā.
§17
J.Krūmiņas ziņojums par pašvaldības aģentūras
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” darbības rezultātiem
Ziņo A.Deniškāne. Informē, ka aģentūras direktorei Judītei Krūmiņai 2018.gada 3.martā
beigsies darba līgums, kas noslēgts 2013.gada 27.februārī. Ir vairāki priekšlikumi- virzīt
J.Krūmiņu atkārtotai iecelšanai amatā vai rīkot konkursu uz aģentūras direktora amatu.
E.Grāvītis izsaka priekšlikumu- ņemot vērā, ka apvienotajā komiteju sēdē attiecībā par Jauniešu
mājas vadītāju deputāti nolēma rīkot konkursu uz iestādes vadītāja amatu, rīkoties līdzīgi arī
šajā gadījumā- rīkot konkursu uz direktora amatu. Ņemot vērā, ka aģentūras atskaite domē tiek
iesniegta katru gadu, ierosina neklausīties J.Krūmiņas ziņojumu par 5 gados paveikto, bet
izskatīt jautājumu par atklāta konkursa rīkošanu uz aģentūras direktora amatu.
N.Līcis aicina komiteju vadītājus ziņot par viedokļiem, kādi bijuši komitejas locekļiem par
attiecīgo jautājumu, kā tas noteikts pašvaldības nolikumā. Ierosina uzklausīt J.Krūmiņas
ziņojumu.
A.Deniškāne ziņo, ka Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā bija vairāki
viedokļi. Bija vairāki uzstādījumi par sporta darbu, par kultūras jautājumiem- A.Horsts izteica
priekšlikumu rīkot redzamākus pasākumus, lai Saulkrastus vairāk apmeklētu cilvēki no citiem
novadiem. Uzskata, ka iekšējais klimats aģentūrā ir pietiekoši labs, ņemot vērā rezultātus, kādi
sasniegti skatēs, gatavojoties dziesmu svētkiem.
E.Grāvītis papildina A.Deniškānes ziņojumu- Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
komitejas locekļi nenonāca pie kopēja lēmuma, tādēļ uz domes sēdi sagatavoti divi lēmumu
projekti- pagarināt līgumu ar J.Krūmiņu vai izsludināt jaunu konkursu. Ierosina rīkot konkursu.
N.Līcis norāda, ka Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas protokola ieraksts
liecina, ka A.Deniškāne paudusi viedokli- ņemot vērā, ka šogad ir Latvijas simtgade, ir
Dziesmu svētki, pie vadības maiņas var rasties neskaidrības un ierosina pagarināt J.Krūmiņas
līguma darbības termiņu.
A.Deniškāne paskaidro- komitejas locekļu domas dalījās, viņas personīgais viedoklis ir virzīt
atkārtoti J.Krūmiņu apstiprināšanai direktores amatā. Komitejas sēdē bija viedoklis- ja ar
J.Krūmiņu tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības un līdz 3.martam konkurss uz vadītāja
amatu nav noslēdzies, dome J.Krūmiņai līdz dziesmu svētkiem uzdod ieņemt šo amatu, attiecīgi
juridiski to noformējot.
A.Aparjode norāda, ka komitejas sēdē vairāk tika runāts par kultūru, mazāk par sportu. Runājot
N.Līča vārdiem- jārīko konkurss, lai dotu iespēju pieteikties citiem cilvēkiem. Pārmaiņas
nepieciešamas gan kultūrā, gan sportā. Min piemēru, ka šobrīd nav nekādas informācijas,
publicitātes par faktu, ka divi sportisti no Saulkrastu novada devušies uz olimpiskajām spēlēm.
Paši solījām pārmaiņas, aicina balsot par konkursu.
N.Līcis norāda, ka nav pret konkursa rīkošanu. Ierosina katrā jomā iecelt amatā uz laiku visu
iestāžu vadītājus, jo visās jomās nepieciešamas pārmaiņas. Vairāk uztrauc konkursa godīga
norise, ierosina laicīgi iepazīstināt deputātus ar visiem amata kandidātiem. Izsaka priekšlikumu
uzklausīt direktori un jautā vai viņai tika doti pienācīgi darba uzdevumi, rīkotas regulāras
sanāksmes. Balstoties uz ikgadējās novērtēšanas rezultātiem, nav redzams, ka būtu izteikti
pārmetumi par direktores darbu.
A.Horsts aicina nekoncentrēties uz konkrētu personību, bet uz visām vakancēm izsludināt
konkursu, beidzoties līgumam. Ierosina balsot par konkursu.
E.Grāvītis aicina deputātus vispirms balsot pat ziņojuma izskatīšanas atlikšanu.
N.Līcis norāda, ka darba kārtībā ir jautājums par J.Krūmiņas ziņojumu par aģentūras darbības
rezultātiem. Jautā kāpēc netiek izskatīts šis punkts.
E.Grāvītis izsaka priekšlikumu balsot par ziņojuma izskatīšanas atlikšanu.
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O.Vanaga jautā vai saistošajos noteikumos nav noteikts pienākums izvērtēt rezultātus.
E.Grāvītis norāda, ka darbības rezultātu novērtēšanu nosaka likums par aģentūrām- rīko
konkursu vai, izvērtējot aģentūras darbības rezultātus, pagarina līgumu. Aicina balsot par
J.Krūmiņas ziņojuma neuzklausīšanu.
Saulkrastu novada dome 2013.gada 27.februāra sēdē pieņēma lēmumu “Par pašvaldības
aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” (turpmāk- Aģentūra) direktores Judītes
Krūmiņas atkārtotu apstiprināšanu amatā” (protokols Nr. 3, §74). Ievērojot Publisko aģentūru
likuma 21.panta ceturtajā daļā noteikto, J.Krūmiņa iecelta Aģentūras direktora amatā uz 5
gadiem, par ko 2013.gada 4.martā noslēgts darba līgums, kas ir spēkā līdz 2018.gada 3.martam.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 8.janvārī saņemts domes deputāta Alena Horsta
priekšlikums- ievērojot to, ka Aģentūras direktores J.Krūmiņas pilnvaru termiņš beigsies
2018.gada 3.martā, rīkot atklātu konkursu uz Aģentūras direktora amatu. Deputāta A.Horsta
priekšlikums izskatīts Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
komitejas 2018.gada 17.janvāra sēdē. Saskaņā ar komitejas sēdes atzinumu, J.Krūmiņai uzdots
iesniegt pārskatu par aģentūras darbību, pārskats iesniegts Saulkrastu novada domē 2018.gada
29.janvārī.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”3 (N.Līcis, O.Vanaga, S.Ozola- Ozoliņa), „ATTURAS”- 1 (S.Osīte),
NOLEMJ:
1. Neuzklausīt pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktores
Judītes Krūmiņas ziņojumu par aģentūras darbības rezultātiem.
Lēmums Nr.403 protokola pielikumā.
§18
Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
direktora amata kandidātu
Ziņo E.Grāvītis. Ierosina balsot par lēmuma projektu- uzdot izpilddirektoram rīkot konkursu uz
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora amatu. Izpilddirektors
izstrādās vērtēšanas kritērijus.
S.Ozola- Ozoliņa jautā vai vērtēšanas kritēriji būs publiski pieejami.
E.Grāvītis apstiprina, ka kritēriji būs visiem pieejami, tie tiks norādīti darba sludinājumā. Jautā
vai deputāti vēlās iepazīties ar vērtēšanas kritērijiem komitejas sēdē.
N.Līcis atbalsta, ka deputāti tiek iepazīstināti ar kritērijiem un aicina komisijas sastāvā iekļaut
kultūras un sporta jomas pārstāvjus, nevis domes ierēdņus.
Saulkrastu novada dome 2013.gada 27.februāra sēdē pieņēma lēmumu “Par pašvaldības
aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” (turpmāk- Aģentūra) direktores Judītes
Krūmiņas atkārtotu apstiprināšanu amatā” (protokols Nr. 3, §74). Ievērojot Publisko aģentūru
likuma 21.panta ceturtajā daļā noteikto, J.Krūmiņa iecelta Aģentūras direktora amatā uz 5
gadiem, par ko 2013.gada 4.martā noslēgts darba līgums, kas ir spēkā līdz 2018.gada 3.martam.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 8.janvārī saņemts domes deputāta Alena Horsta
priekšlikums- ievērojot to, ka Aģentūras direktores J.Krūmiņas pilnvaru termiņš beigsies
2018.gada 3.martā, rīkot atklātu konkursu uz Aģentūras direktora amatu. Deputāta A.Horsta
priekšlikums izskatīts Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
komitejas 2018.gada 17.janvāra sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Publisko
aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 4.punktu, 21.panta ceturto daļu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne),
PRET”- 3 (N.Līcis, O.Vanaga, S.Ozola- Ozoliņa), „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt atklātu konkursu uz
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora amatu.
Lēmums Nr.404 protokola pielikumā.
§19
Par līguma noslēgšanu ar SIA „Bērnudārzs”
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes
pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
2018.gada 8.janvārī Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts privātās
pirmsskolas izglītības iestādes „Panda”, reģistrācijas apliecības numurs 3701802734, licences
Nr. V-1252, dibinātājas SIA „Bērnudārzs”, reģistrācijas Nr. 40103265933, juridiskā adrese:
Pīļu iela 1, Rīga, LV 1084, valdes locekles Jeļenas Romules, 2018.gada 8.janvāra iesniegums
ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes
pakalpojuma nodrošināšanu un pašvaldības kompensācijas izmaksu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 2015.gada
8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas
metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 3.punktu, 16.punktu,
kurš nosaka, ka līguma slēgšanas laikā pašvaldība pārliecinās, ka pašvaldības atbalsta
saņēmējam uz iepriekšējā kalendāra mēneša pēdējo dienu nav nodokļu parādu. SIA
„Bērnudārzs” uz 2018.gada 8.janvāri nav aktuālu Valsts ieņēmumu dienesta administrētu
nodokļu parādu.
Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība,
kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru
bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības
iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
komitejas 2018.gada 17.janvāra (sēdes protokols Nr.1/2018§1) atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu līdz 2020.gada 31.decembrim ar SIA „Bērnudārzs”, reģistrācijas
numurs 40103265933, par pašvaldības kompensāciju izmaksu (pielikumā).
2. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības mājaslapā internetā SIA
„Bērnudārzs” privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Panda” apstiprināto plānoto
izdevumu tāmi, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc
naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem (pielikumā).
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja SIA „Bērnudārzs”, norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu,
lēmums zaudē spēku.
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Lēmums Nr.405 protokola pielikumā.
§20
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 3.janvāra 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 2018.gada
17.janvāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1/2018§2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 2.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 215,15 euro (divi simti piecpadsmit euro, 15 centi) mēnesī par to, ka viņas dēls
/vārds, uzvārds/ saņem SIA “Bērnudārzs” reģistrācijas numurs 40103265933, privātās
pirmsskolas izglītības iestādes “Panda” pakalpojumu (administratīvais akts pielikumā).
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada
31.decembrim.
Lēmums Nr.406 protokola pielikumā.
§21
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 10.janvāra 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 2018.gada
17.janvāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1/2018§3),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 26.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 193,64 euro (viens simts deviņdesmit trīs euro, 64 centi) mēnesī par to, ka
viņas dēls /vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs
40103489806, bērnu attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu (administratīvais akts
pielikumā).
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada
31.decembrim.
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Lēmums Nr.407 protokola pielikumā.
§22
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 21.decembra 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 2018.gada
17.janvāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1/2018§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 4.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 193,64 euro (viens simts deviņdesmit trīs euro, 64 centi) mēnesī par to, ka
viņas dēls /vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs
40103489806, bērnu attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu (administratīvais akts
pielikumā).
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada
31.decembrim.
Lēmums Nr.408 protokola pielikumā.
§23
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 2.janvāra 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 2018.gada
17.janvāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1/2018§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 2.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 193,64 euro (viens simts deviņdesmit trīs euro, 64 centi) mēnesī par to, ka viņa
meita /vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806,
bērnu attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu (administratīvais akts pielikumā).
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2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada
31.decembrim.
Lēmums Nr.409 protokola pielikumā.
§24
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 3.janvāra 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 2018.gada
17.janvāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1/2018§6),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 2.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 193,64 euro (viens simts deviņdesmit trīs euro, 64 centi) mēnesī par to, ka
viņas meita /vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs
40103489806, bērnu attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu (administratīvais akts
pielikumā).
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada
31.decembrim.
Lēmums Nr.410 protokola pielikumā.
§25
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 1.janvāra 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 2018.gada
17.janvāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1/2018§7),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 2.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 193,64 euro (viens simts deviņdesmit trīs euro, 64 centi) mēnesī par to, ka
viņas dēls /vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs
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40103489806, bērnu attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu (administratīvais akts
pielikumā).
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada
31.decembrim.
Lēmums Nr.411 protokola pielikumā.
§26
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 1.janvāra 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 2018.gada
17.janvāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1/2018§8),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 2.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 193,64 euro (viens simts deviņdesmit trīs euro, 64 centi) mēnesī par to, ka
viņas dēls /vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs
40103489806, bērnu attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu (administratīvais akts
pielikumā).
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada
31.decembrim.
Lēmums Nr.412 protokola pielikumā.
§27
Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā
projektu konkursā
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores I. Lazdauskas 2018.
gada 15. janvāra iesniegumu par projekta pieteikuma iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda
projektu konkursā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas ceturto
punktu un 2018. gada 17. janvāra Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes
atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Pieteikt projektu “Aprīkojums grafikas darbiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas
skolas” Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā programmā
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“Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” par kopējo
summu 1600,00 EUR
Lēmums Nr.413 protokola pielikumā.
§28
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma
nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu
novadā”” pamatojumu
Ziņo E.Grāvītis. Ar lēmumu tiek atstāti spēkā 2017.gada 29.novembra Saulkrastu novada
domes saistošie noteikumi Nr. SN 20/2017 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada
30.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli un
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā””.
N.Līcis jautā vai ir veikts aprēķins kāds ir nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums mājoklim,
kurā neviens nav deklarēts.
E.Grāvītis atbild- par standarta dzīvokli (40-45 m2) nekustamā īpašuma nodoklis ir 20-25 euro,
ja dzīvoklī nav neviena deklarētā persona, nodoklis pieaug par 140-170 euro. Par vasarnīcāmvidējais nodoklis 80 euro, ja nav neviena persona deklarēta, nodoklis būs 7,5 reizes lielāks.
Informē, ka līdz noteikumu pieņemšanai 1/3 dzīvokļos nebija deklarēts neviens iedzīvotājs.
N.Līcis jautā par cik pēdējo mēnešu laikā palielinājies deklarēto iedzīvotāju skaits.
E.Grāvītis norāda, ka šāda informācija nav apkopota, bet deklarēšanās ir diezgan intensīva.
Deklarēto iedzīvotāju skaits tiešā veidā šī gada budžeta ieņēmumus neietekmēs, ietekme būs
redzama 2019.gada budžetā. Ja nepieciešams, tiks uzdots apkopot informāciju par deklarēto
iedzīvotāju skaitu uz 1.februāri.
2017.gada 29.novembrī Saulkrastu novada domē (turpmāk - Dome) ir apstiprināti
saistošie noteikumi Nr. SN 20/2017 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada
30.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli un
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”” (turpmāk –
Saistošie noteikumi Nr. SN 20/2017).
2017.gada 14.decembrī Domē ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (turpmāk - ministrija) atzinums Nr. 1-18/9659 Par saistošajiem noteikumiem
Nr.SN20/2017, kurā norādīts, ka pašvaldībai ir jānodrošina saistošo noteikumu atbilstība ārējo
normatīvo aktu ar augstāku juridisko spēku prasībām.
Dome ir izvērtējusi Ministrijas atzinumā pausto viedokli un norāda uz sekojošo:
1)
iesniegumu saņemšana ir paredzēta kā viens no instrumentiem, lai izvērtētu novadā
deklarēto nekustamo īpašumu īpašnieku faktisko uzturēšanos deklarētajā
dzīvesvietā. Šāda informācija ir lietderīga, lai izvērtētu faktisko apdzīvotības
blīvumu un atbilstoši tam plānotu infrastruktūras attīstību, kas uzlabo sabiedrībai
sniegto pakalpojumu kvalitāti, tostarp ceļu stāvokli, apgaismojuma esamību un citu
labiekārtojumu nepieciešamību;
2)
2017.gada 6.decembrī starp Domi un SIA “ZZ Dats” ir noslēgts līgums par
lietojumprogrammas NINO papildināšanu. Līguma mērķis ir pielāgot programmu
NINO Domes 2017.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr. 14 “Par nekustamā
īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
Saulkrastu novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.14) prasībām, pēc iespējas
samazināt manuāli veicamo darbību skaitu un uzlabot izmaiņas, kas izraisa nodokļa
pārrēķinu, pārraudzību. Darba uzdevumu modulis nodrošinās NINO lietotāju
informēšanu par noteiktām izmaiņām īpašumu, objektu vai personu datos, kuru
rezultātā programmas lietotājam ir jāpārbauda dati un, iespējams, jāveic nodokļa
pārrēķins. Piemēram, gadījumos, ja mainās nodokļa maksātāja deklarētā adrese, kā
rezultātā, iespējams, zūd vai mainās atvieglojumu saņemšanas pamats, tiks
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3)

4)

reģistrēts darba uzdevums veikt datu pārbaudi;
Dome izvērtēs programmas NINO efektivitāti un gadījumā, ja Dome gūs pārliecību,
ka programma NINO sniedz patiesu un pilnīgu informāciju un darbojas bez
sarežģījumiem, Dome uz nākamo periodu (2019.gadu) izvērtēs iesniegumu
nepieciešamību, lems par grozījumu izstrādāšanu Saistošajos noteikumos Nr.14;
Dome ir publicējusi saistošos noteikumus decembra informatīvajā izdevumā
Saulkrastu domes ziņas, un saistošie noteikumi ir stājušies spēkā 2017.gada
12.decembrī.

Pamatojoties uz augstāk minēto, un likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
kas noteic, ka, ja pašvaldības dome nepiekrīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinumam pilnībā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē
saistošos noteikumus, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu (protokols Nr.1/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atstāt spēkā 2017.gada 29.novembra Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
Nr. SN 20/2017 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta saistošajos
noteikumos Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā””.
2. Triju darba dienu laikā pēc domes lēmuma parakstīšanas lēmumu un saistošos
noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Lēmums Nr.414 protokola pielikumā.
§29
Par vidējo izmaksu noteikšanu pirmskolas audzēknim PII “Rūķītis”
Ziņo E.Grāvītis. Aprēķināts, ka vidējās izmaksas viena bērna vecumā no 1,5 līdz 4 gadu
vecumam ir 215,15 euro, vidējās izmaksas vienam bērnam no 5 līdz 6 gadu vecumam 149,74
euro.
N.Līcis jautā vai pirms izmaksu noteikšanas nav jāapstiprina pašvaldības budžets.
G.Vīgants paskaidro, ka izmaksu tāme tiek sagatavota, pamatojoties uz MK noteikumiem.
Izmaksas 2018.gadam tiek aprēķinātas, pamatojoties uz 2017.gada datiem.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika apstiprina, ka tāmi apstiprina pēc iepriekšējā gada
datiem.
Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītāja-finansista Gata
Vīganta 2018.gada 11.janvāra iesniegumu un atbilstoši 2015.gada 8.decembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” sagatavoto aprēķinu „Saulkrastu novada
detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām pirmsskolas audzēknim atbilstoši MK
noteikumiem Nr.709” (pielikumā), kas nepieciešams, lai noteiktu pašvaldības atbalsta apmēru
norēķiniem ar izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto pirmsskolas izglītības iestādi, kas
nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības
programmu, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 2.1 un 2.2daļu, 2015.gada 8.decembra
Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un
kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
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izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, Finanšu komitejas 17.01.2018.
sēdes atzinumam (protokols Nr.1/2018§3),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 2018.gada
izdevumu tāmi uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējās gada naudas plūsmas
izdevumiem (pielikumā).
2. Noteikt 2018.gadā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešamās vidējās
izmaksas vienam izglītojamajam:
2.1.vecumā no pusotra gada līdz četru gadu vecumam 215,15 euro /mēnesī;
2.2.īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei 149,74 euro
/mēnesī.
3. Lietvedības un personāla nodaļai triju darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas
nosūtīt lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības mājaslapā internetā pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs nepieciešamās vidējās izmaksas vienam izglītojamajam
un to aprēķināšanas kārtību 2018.gadā (pielikumā).
5. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 2.janvāri.
Lēmums Nr.415 protokola pielikumā.
§30
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot SIA „Pūces skola”, reģ. Nr. 40103489806, adrese Palejas iela 16, Saulkrasti
Saulkrastu nov., 16.01.2018. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 17.01.2018.
Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.1/2018, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 24. panta pirmās daļas 1.punktu un septīto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 03.09.2018. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 670,80
euro (seši simti septiņdesmit euro un 80 centi) apmērā par nekustamo īpašumu Skolas ielā
10, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apz. 8013 502 0404, SIA „Pūces skola”, reģ. Nr.
40103489806, adrese Palejas iela 16, Saulkrasti Saulkrastu nov., LV – 2160, saskaņā ar
parāda nomaksas grafiku:
Datums
01.06.2018.
02.07.2018.
01.08.2018.
03.09.2018.
KOPĀ:

Pamatparāds
EUR
151.75
151.75
151.75
151.75
607.00

Nokavējuma
nauda EUR
15.95
15.95
15.95
15.95
63.80

Kopā EUR
167.35
167.70
167.70
167.70
670.80
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2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos, iestrādājot nosacījumu, ka
SIA „Pūces skola” veic nekustamā īpašuma kārtējos maksājumus.
3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.416 protokola pielikumā.
§31
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds/, adrese /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu nov., 29.12.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 17.01.2018.
Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.1/2018, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 01.02.2019. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 516,45
euro (pieci simti sešpadsmit euro un 45 centi) apmērā, ko sastāda pamatparāds 439.56
euro (četri simti trīsdesmit deviņi euro un 56 centi) un nokavējuma nauda 76,89 euro
(septiņdesmit seši euro un 89 centi), par nekustamo īpašumu /adrese/, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu nov., kadastra apz. 8033 001 0541, /vārds, uzvārds,
personas kods, adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu nov., LV – 2161,
saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:
Datums
01.03.2018.
03.04.2018.
02.05.2018.
01.06.2018.
02.07.2018.
01.08.2018.
03.09.2018.
01.10.2018.
01.11.2018.
03.12.2018.
01.01.2019.
01.02.2019.
KOPĀ:

Pamatparāds
EUR
36.63
36.63
36.63
36.63
36.63
36.63
36.63
36.63
36.63
36.63
36.63
36.63
439.56

Nokavējuma
nauda EUR
6.41
6.41
6.41
6.41
6.41
6.41
6.41
6.41
6.41
6.41
6.4
6.39
76.89

Kopā EUR
43.04
43.04
43.04
43.04
43.04
43.04
43.04
43.04
43.04
43.04
43.03
43.02
516.45

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos, iestrādājot nosacījumu, ka
/vārds, uzvārds/ veic nekustamā īpašuma kārtējos maksājumus.
3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.417 protokola pielikumā.
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§32
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot, /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, Saulkrastos, Saulkrastu novadā,
15.01.2018. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 17.01.2018. Finanšu komitejas
sēdē, protokols Nr.1/2018, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta
pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 01.02.2019. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu EUR
870,88 (astoņi simti septiņdesmit euro un 88 centi) apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR
532,25 (pieci simti trīsdesmit divi euro un 25 centi) un nokavējuma nauda EUR 338,63 (trīs
simti trīsdesmit astoņi euro un 63 centi), par nekustamo īpašumu /adrese/, Saulkrasti,
Saulkrastu novads (kadastra apz. 8013 003 0944), saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:

Datums
01.03.2018.
03.04.2018.
02.05.2018.
01.06.2018.
02.07.2018.
01.08.2018.
03.09.2018.
01.10.2018.
01.11.2018.
03.12.2018.
01.01.2019.
01.02.2019.
KOPĀ:

Pamatparāds
Nokavējuma nauda
EUR
EUR
Kopā EUR
44.42
28.19
44.42
28.19
44.33
28.19
44.32
28.20
44.32
28.21
44.52
28.21
44.32
28.24
44.32
28.24
44.32
28.24
44.32
28.24
44.32
28.24
44.32
28.24
532.25
338.63

72.61
72.61
72.52
72.52
72.53
72.73
72.56
72.56
72.56
72.56
72.56
72.56
870.88

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos, iestrādājot nosacījumu, ka
/vārds, uzvārds/ veic nekustamā īpašuma kārtējos maksājumus.
3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.418 protokola pielikumā.
§33
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu /vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 12.janvārī saņemts /vārds, uzvārds/, dzīvojoša
/adrese/, Rīga, 11.12.2017. iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, par zemi
26

saskaņā ar 2011.gada 29.marta Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedumu lietā Nr.
C04245706.
Izvērtējot Saulkrastu novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, tika konstatēts:
1. Nodokļa maksāšanas pienākums ir personas publiski tiesiskais pienākums un šo
pienākumu noteic likums „Par nodokļiem un nodevām”. Minētā likuma 2.panta otrā un
trešā daļa noteic, ka likums „Par nodokļiem un nodevām” attiecas uz visiem nodokļiem
un nodevām, ja konkrētā nodokļa likums neparedz citu, konkrētā nodokļa vai nodevas
specifikai atbilstošu kārtību, kura nedrīkst būt pretrunā ar šo likumu. Konkrēto nodokli
vai nodevu uzliek saskaņā ar konkrētā nodokļa vai nodevas likumu.
2. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.pants noteic, ka ar nekustamā īpašuma
nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras
nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot, — zemi, ēkas, tai skaitā
kadastra reģistrā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves
(turpmāk — nekustamais īpašums), izņemot šā panta otrajā daļā minēto nekustamo
īpašumu. Nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās
personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas
vai to pārstāvji, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir nekustamais īpašums (likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmā daļa).
3. No minētajām tiesību normām secināms, ka nekustamā īpašuma nodokļa samaksas
pienākums ir nesaraujami saistīts ar īpašniekam piederošo nekustamo īpašumu.
Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta otrajai daļai par nekustamā
īpašuma īpašnieku, kura pienākums ir maksāt nekustamā īpašuma nodokli, uzskatāma
persona, kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā.
4. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Saulkrastu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4697, II daļas 2.iedaļas ieraksta Nr.1.1 un Nr. 3.1 esošās
informācijas nekustamā īpašuma /adrese/, Saulkrastos īpašniekiem /vārds, uzvārds/ un
/vārds, uzvārds/ katram pieder ½ d.d. no nekustamā īpašuma (turpmāk – ieraksts
zemesgrāmatā).
5. Pamatojoties uz ierakstu zemesgrāmatā nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, par
nekustamo īpašumu /adrese/, Saulkrastos, Saulkrastu novadā tiek aprēķināts saskaņā ar
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta ceturto daļu, kurā noteikts, ka
nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu, kas uz kopīpašuma tiesību pamata
pieder vairākām personām vai atrodas kopvaldījumā, maksā katrs kopīpašnieks
(kopvaldītājs) atbilstoši savai daļai kopīpašumā (kopvaldījumā).
6. Nekustamā īpašuma īpašnieki nav reģistrējuši zemesgrāmatā 29.03.2011. Augstākās
tiesas Civillietu tiesu palātas spriedumu C04245706, lietas Nr.PAC-0548 par /vārds,
uzvārds/ prasību pret /vārds, uzvārds/ par kopīpašuma izbeigšanu. Ja kopīpašnieki šādu
tiesību sadalījumu būtu nostiprinājuši zemesgrāmatā, tad tas kā publiskā reģistrā izdarīts
ieraksts iegūst arī publisku ticamību (Zemesgrāmatu likuma 1.pants).
7. Ņemot vērā, ka zemesgrāmatu tiesībām ir lietu tiesību apkalpojoša funkcija
(Zemesgrāmatu likuma 5.pants), tad kopīpašniekiem šī lietošanas kārtība ierakstāma
zemesgrāmatā kā tiesība, kas saistīta ar nekustamo īpašumu.
8. Zemesgrāmatu likuma 43. - 45. pants paredz, ka nostiprinājumus zemesgrāmatas
nodalījumā izteic ierakstos (pantos) un atzīmēs. Ierakstu veidā uz nekustamu īpašumu
nostiprina tiesības, kam pamatā ir tiesisks darījums, tiesas spriedums; tāpat nostiprina
minēto tiesību pārgrozījumus un dzēsumu.
9. Likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 46.pants nosaka, ka
nekustamo īpašumu, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties vai
ar tiesas spriedumu, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus,
var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu šādos
gadījumos:
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1) katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa,
un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs;
2) katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi;
3) katrai dzīvojamās mājas daļai un saimniecības ēkām kā patstāvīgam īpašumam
iekārtota ēkas (būves) kadastrālās uzmērīšanas lieta.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 2.
panta otro un trešo daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo, otro un
ceturto daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 46.pantu,
Zemesgrāmatu likuma 1., 5., 43.-45. pantu, Saulkrastu novada domes 17.01.2018. Finanšu
komitejas sēdes atzinumu, protokols Nr.1/2018,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par zemi par nekustamo īpašumu
/adrese/, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr.8013 003 0920 no 2012.gada
11.decembra.
Lēmums Nr.419 protokola pielikumā.
§34
Par piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu projektu
iesniegšanai Latvijas Pašvaldību savienībā
Ziņo E.Grāvītis.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis informē, ka saņemts oficiāls
uzaicinājums no Latvijas pašvaldību savienības iesniegt projektu līdz 9.februārim, precizēta
summa- 8305 euro.
S.Osīte jautā, kas notiks, ja neizdosies realizēt projektu, vai pašvaldība zaudēs 8000 euro?
E.Grāvītis informē, ka šāda iespēja ir parādījusies pirmo reizi, finansējums ir jāapgūst.
N.Līcis jautā, kas tiks iesniegts.
P.Lielmanis informē, ka projekta ietvaros paredzēts nodrošināt grābšanas dienestu piekļuvi
pludmalei, lai glābšanas dienesti varētu pārvietoties par pludmales smiltīm.
E.Grāvītis precizē, ka infrastruktūras uzlabojums nodrošinās piekļuvi jūrai arī cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.
N.Līcis izsaka priekšlikumu domes priekšsēdētājam ievērot pašvaldības nolikumu un turpmāk
jautājumus, kas skar novada attīstību, iekļaut arī Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas
darba kārtībā.
Saulkrastu novada domē izskatīts Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja Paula Lielmaņa 16.01.2018. iesniegums par to, ka 2018.gadā ir paredzēts
īstenot Latvijas Pašvaldību savienības administrēto projektu piekrastes apsaimniekošanas
praktisko aktivitāšu īstenošanai. Saskaņā ar plānoto Saulkrastu novadam 2018.gadā paredzēti
8305 EUR, pašvaldības līdzfinansējums nav obligāts. Saulkrastu novada dome plāno iegādāties
un uzstādīt speciālus paklājus smiltīs (pie noejām uz jūru), lai atvieglotu glābšanas dienestu
piekļūšanu pludmalei un peldvietām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 2018.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot projekta pieteikumu iesniegšanai Latvijas
Pašvaldības savienībā.
2. 2018.gada budžetā paredzēt projekta priekšfinansējumu – 8305 EUR.
3. Pēc projekta aktivitāšu īstenošanas – iesniegt atskaites Latvijas Pašvaldību savienībā
izlietotā finansējuma atgūšanai.
Lēmums Nr.420 protokola pielikumā.
§35
Par publisko ūdeņu pārvaldības projektu
iesniegšanu Latvijas Vides aizsardzības fondā
Ziņo E.Grāvītis
P.Lielmanis informē, ka ir sagatavots projekta pieteikums jaunas glābšanas dienesta stacijas
izveidei peldvietā Centrs. Lēmuma projekta sadaļā par upju apsaimniekošanas plāna izstrādi ir
konstatēts, ka novada upes nav minētas Civillikumā, kā to paredz projekta konkursa nolikums,
tādēļ lūdz svītrot lēmuma projekta 1.1punktu par publisko ūdeņu apsaimniekošanu.
N.Līcis aicina pievērst uzmanību vizuālajam izskatam, lai būve iekļautos vidē.
Saulkrastu novada domē Izskatīts Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja Paula Lielmaņa 16.01.2018. iesniegumu par to, ka līdz 31.01.2018. ir paredzēts
iesniegt Latvijas Vides aizsardzības fondā (turpmāk – LVAF) projektu pieteikumus konkursā
“Publisko ūdeņu pārvaldība”.
Saskaņā ar konkursa nolikumu Saulkrastu novada dome plāno iesniegt projekta
pieteikumu par glābēju posteņa atjaunošanu peldvietā “Saulkrasti”.
Projektu konkursa otrajā apakšaktivitātē – glābēju posteņa atjaunošanas projektā,
plānots pretendēt uz 50 000 EUR LVAF finansējumu, pašu līdzfinansējumam jābūt vismaz
10%.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 2018.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Attīstības un plānošanas nodaļai līdz 31.01.2018. sagatavot un iesniegt projektu
pieteikumu Latvijas Vides aizsardzības fondā:
1.1. apakšaktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” – projektu
“Glābēju posteņa atjaunošana peldvietā “Saulkrasti””, izmaksas paredzot 56 000 EUR
apmērā, tai skaitā Saulkrastu novada domes līdzfinansējums 6000 EUR apmērā.
Lēmums Nr.421 protokola pielikumā.
§36
Par darba koplīguma noslēgšanu ar
Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrības
Saulkrastu novada domes pirmorganizāciju
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Ziņo E.Grāvītis. Koplīguma projekts izskatīts divu komiteju sēdēs un decembra domes sēdē.
A.Horsts norāda, ka virkne koplīgumā paredzētās lietas jau ir iekļautas citos dokumentos.
Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrības Saulkrastu novada domes pirmorganizācijas
priekšsēdētāja Anita Līce nepiekrīt A.Horsta apgalvojumam un norāda, ka koplīgums daļēji
dublē iekšējo noteikumu nosacījumus. Koplīgums ir kā garantija darbiniekam- ja iekšējos
noteikumus dome var grozīt ar domes lēmumu, tad par koplīguma grozījumiem jāvienojas
darbiniekiem un darba devējam.
A.Horsts jautā vai dome nepilda savas saistības un kādas ir galvenās atšķirības starp iekšējiem
noteikumiem un koplīgumu.
A.Līce atbild, ka iekšējie noteikumi nav tas pats, kas koplīgums. Iekšējos noteikumus darba
devējam ir iespēja grozīt pēc savas patikas, savukārt līgums ir saistošs abām pusēm un par
grozījumiem ir jāvienojas. Ar koplīgumu darbinieki izmanto tiesības, kas noteiktas Darba
likumā, slēdzot koplīgumu.
Izskatot Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrības Saulkrastu novada domes
pirmorganizācijas vadītājas Anitas Līces 2017.gada 4.oktobra iesniegumu „Par darba
koplīguma projekta iesniegšanu,” kas skatīts Finanšu komitejas 2017.gada 15.novembra sēdē
(protokols Nr.11§20), 2017.gada 29.novembra Saulkrastu novada domes sēdē, atkārtoti
Finanšu komitejas 2018.gada 17.janvāra sēdē (protokols Nr. 1§7) un, pamatojoties uz Darba
likuma 17.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, S.Ancāne), PRET”- 1 (A.Horsts), „ATTURAS”- 1 (A.Aparjode),
NOLEMJ:
1. Noslēgt darba koplīgumu ar Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrības
Saulkrastu novada domes pirmorganizāciju (darba koplīgums pielikumā).
2. Pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru Andreju Arni Saulkrastu
novada domes vārdā parakstīt darba koplīgumu.
Lēmums Nr.422 protokola pielikumā.
§37
Par iesaistīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras
aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanā
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis - no Nodarbinātības valsts aģentūras pašvaldībai tiek piešķirts finansējums, lai algotu
pašvaldības darbinieku līguma saistību izpildei. Uzdod jautājumu – kā notiek darbu
organizācija, kā pašvaldības darbinieki var pretendēt uz šādu piemaksu un kādi darbinieki ir
iesaistīti šajā projektā.
A.Arnis informē, ka pēc līguma noslēgšanas tiek izvērtēts, kura darbinieka atbildībā var nodot
līguma nosacījumu izpildi. Ja darbinieka amata aprakstā nav noteikts veikt sadarbības līgumā
noteiktos pienākumus, darbiniekam tiek noteikta piemaksa par papildus darba veikšanu līdz
20% apmērā no darbinieka mēnešalgas.
N.Līcis jautā kādi darbinieki vēl ir iesaistīti projekta īstenošanā. No līguma izriet, ka viens
cilvēks uzskaita darba stundas, saņem par to piemaksu. Uzdod jautājumu vai piemaksu saņem
viens vai vairāki darbinieki.
A.Arnis- darbus organizēja viens darbinieks, kas saņēma piemaksu.
N.Līcis jautā vai uz šo piemaksu varēja pretendēt vairāki darbinieki un kurš izvēlas, kas saņems
piemaksu. Jautā vai pareizi saprot procesu- NVA nosūta darbinieku, kurš nāk uz pašvaldību,
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pašvaldības darbinieks ierāda darbu un organizē to, procesā iesaistīti vairāki cilvēki- kurš saņem
piemaksu?
A.Arnis apstiprina, ka piemaksu saņem darba vadītājs, kurš ierāda darbu, ievēro darba drošību
nodrošina darba uzskaiti utt. Ņemot vērā šī brīža darbu apjomu, pagaidām tas būs viens cilvēks.
N.Līcis- vai piemaksu saņems darbinieks, kurš paraksta papīrus vai tas, kurš organizē darbu?
A.Arnis- piemaksu saņems darbinieks, kurš vadīs darbus.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas Sanitas
Saksones 2018.gada 15.janvāra iesniegumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar
Nodarbinātības valsts aģentūru par bezdarbnieku iesaistīšanu algotos pagaidu sabiedriskajos
darbos, kas rada sociālu labumu un Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāles iesniegto
līguma projektu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”
īstenošanu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kā arī Ministru kabineta 2011.gada
25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo
bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu
īstenotāju izvēles principiem” 141.5 punktu, ievērojot Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 2018.gada 17.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1/2018§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvās nodarbinātības
pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” (turpmāk – pasākums), noslēdzot
sadarbības līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par algoto pagaidu sabiedrisko
darbu veikšanu (sadarbības līgums pielikumā), lai veicinātu bezdarbnieku aktivitāti
sabiedrības labā un dotu bezdarbniekiem iespēju iegūt un uzturēt darba iemaņas.
2. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku no 2018.gada 5.februāra līdz 2018.gada
30.decembrim.
3. Noteikt, ka pasākuma kopējās izmaksas ir EUR 4709,00 (četri tūkstoši septiņi simti
deviņi euro, 00 centi).
4. Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžetā paredzēt ieņēmumus un
izdevumus atbilstoši ekonomiskiem klasifikācijas kodiem.
5. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt sadarbības līgumu ar
Nodarbinātības valsts aģentūru (pielikumā).
6. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt pasākuma darbu
koordinētāja un pasākuma darbu vadītāja pienākumu veicējus.
7. Par pasākuma ieviešanu atbildīgo noteikt Saulkrastu novada pašvaldības
izpilddirektoru Andreju Arni.
Lēmums Nr.423 protokola pielikumā.
Plkst. 16:15 domes priekšsēdētājs izsludina sēdes pārtraukumu 15 minūtes.
Sēde pēc pārtraukuma turpinās 16:30.
§38
Par Saulkrastu novada pašvaldības
2018.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo noteikumu
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„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”
apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis. Informē deputātus par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.
N.Līcis ierosina sākt budžeta izskatīšanu ar paskaidrojuma rakstu budžetam. Lūdz nosūtīt
kapitālsabiedrību budžetus, kas izskatīti Finanšu komitejas decembra sēdē.
S.Ozola-Ozoliņa jautā par budžeta paskaidrojuma 2.lpp. ietverto informāciju par braukšanas
maksas atvieglojumiem 100% apmērā izglītības iestāžu audzēkņiem- vai atvieglojums pienākas
visiem, arī mākslas un mūzikas skolas bērniem.
K.Mozga paskaidro, ka atvieglojumi pienākas Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolas
skolēniem, kā to nosaka saistošie noteikumi.
S.Ozola- Ozoliņa ierosina precizēt paskaidrojuma rakstu.
N.Līcis ierosina ar 1.septembri noteikt maksas atvieglojumus arī VJMMS audzēkņiem un
skolēniem, kas apmeklē sporta nodarbības novada robežās.
E.Grāvītis informē, ka šis jautājums tika skatīts Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
komitejā, komitejā priekšlikums tika atbalstīts. Veicot iepirkumu skolēnu pārvadājumiem, tiks
iestrādāti arī braukšanas maksas atvieglojumi braucieniem sestdienās, svētdienās uz pulciņiem,
VJMMS.
N.Līcis lūdz iekļaut to iepirkuma sastāvā. Ierosina paskaidrojuma rakstu nodot pieejamību
iedzīvotājiem un norāda, ka budžeta projektam jābūt publiski pieejamam dokumentam saskaņā
ar likumu “Par pašvaldībām” un pašvaldības iekšējiem noteikumiem, lūdz nodrošināt budžeta
projekta publisku pieejamību. Informē, ka deputāti nav saņēmuši iekšējo noteikumu reģistru.
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone paskaidro, ka iekšējo noteikumu
reģistrs ir apkopots no 2015.gada, apkopojuma veikšanai nepieciešams laiks.
Deputāti vienojas par budžeta izdevumu daļas izskatīšanas kārtību- uzklausīt atbildes par
konkrētām iestādēm.
N.Līcis jautā vai atalgojumus izskatīs kopā ar budžeta izdevumiem. Norāda, ka saskaņā ar
iekšējiem noteikumiem, visi lēmumu projekti kas nonāk līdz deputātiem, ir jāsaskaņo ar
atbildīgajiem domes darbiniekiem. Uzdod jautājumu vai visi dokumenti, kas nonāk domes sēdē
ir saskaņoti ar domes juristiem.
E.Grāvītis apstiprina, ka visi lēmumu projekti ir saskaņoti.
N.Līcis jautā, kā par to var pārliecināties.
S.Saksone atbild, ka visi domes lēmumu projekti papīra formātā ir ar jurista saskaņojumu.
G.Lipinika apliecina, ka visi lēmumu projekti ir saskaņoti un nodoti Lietvedības un personāla
nodaļā.
N.Līcis uzdod jautājumu vai visi dokumenti, ko skatīja apvienotajā komiteju sēdē, bija
saskaņoti.
E.Grāvītis atbild- apvienotajā komiteju sēdē tika izskatīti iekšējo noteikumu projekti. Pēc
apvienotās komitejas sēdes noteikumu projektos tika izdarītas korekcijas, kas saskaņotas ar
Juridisko nodaļu.
G.Lipinika apstiprina, ka iekšējo noteikumu projekti ir saskaņoti.
N.Līcis iebilst pret atalgojuma izmaiņām iestāžu vadītājiem. Izklāsta savu viedokli par
atalgojuma izmaiņām.
E.Grāvītis norāda, ka atalgojuma izmaiņas skar pilnīgi visus darbiniekus, atalgojums visiem
darbiniekiem palielinās par 50 euro. Lai radītu atalgojuma sistēmu, ar kaut ko ir jāsāk.
Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžetu, G.Vīgants informē, ka
budžetā ir precizēti nosaukumi, palielināts finansējums medikamentiem 50 euro, kadastrālajai
uzmērīšanai 1500 euro, semināriem 500 euro.
N.Līcis jautā par gājēju tiltiņu pār Aģes upi aiz kultūras nama un ielas apgaismojumu, kas
nedeg.
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E.Grāvītis informē, ka 2018.gadā šajā teritorijā notiks ūdenssaimniecības projekta darbi, Jūras
prospekts šajā posmā tiks uzrakts, sūkņa māja atradīsies pie tiltiņa, tiek risināts jautājums par
nokļūšanu uz tiltiņu. Budžetā ir paredzēti līdzekļi projekta izstrādāšanai ielu apgaismojumam
šajā posmā. Skultes ostas pārvalde raksta projektu saistībā ar gājēju taku aiz kultūras namu,
krasta stiprinājumiem u.c.
N.Līcis ierosina sūkņu staciju nenovietot pie tiltiņa.
B.Veide norāda, ka jāievēro zemes robežas.
Izskatot PII “Rūķītis” budžeta projektu, N.Līcis uzdod jautājumu par teritorijas labiekārtošanas
projektu.
S.Tīberga informē, ka saņemts atzinums- bērnudārza teritorijā esošo nojumju lietošanas laiks
noteikts 2 gadi. Labiekārtojuma projekts tiks īstenots pa posmiem. Pirmo labiekārtošanas
posmu uzsāks šajā gadā, ievērojot bērnu drošību.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas budžeta projektu, N.Līcis jautā vai paredzētais finansējums 20
000 euro apmērā skolas pagrabā esošo ģērbtuvju remontam būs pietiekams.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars informē, ka paredzētā summa balstīta uz
2017.gadā veiktā iepirkuma rezultāta zemāko cenu.
N.Līcis norāda, ka būvniecības izmaksas šobrīd ir pieaugušas par apmēram 20%.
A.Gavars paskaidro, ka provizoriski orientējas uz šādu summu.
N.Līcis jautā par mazās skolas hidroizolācijas problēmu.
Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle skaidro, ka vispirms jāveic vienas skolas
remonts un tad jādomā par otru, jo 20000 euro abu skolu remontam nepietiks.
N.Līcis uzskata, ka finansējums ir nepietiekams.
E.Grāvītis norāda, ka šobrīd nav citas summas, lai pateiktu, ka ir jāparedz lielāka summa.
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžetu, N.Līcis izsaka priekšlikumu
balsot par algas likmes paaugstināšanu VJMMS pedagogiem uz 710 euro par likmi. Salīdzina
pedagogu atalgojumu ar blakus pašvaldībām- Sējā 750 euro par likmi, Carnikavā- 700 euro,
Mārupē- 780 euro, Ulbrokā- 790 euro, Babītē- 800 euro. Nosakot algas likmi 710 euro,
nepieciešams papildus finansējums 7000 euro līdz 1.septembrim.
E.Grāvītis uzskata, ka jautājums jāskata kontekstā ar PII “Rūķītis” darbinieku atalgojuma
jautājumu gada otrajā pusē, kad paaugstināsies algas PII “Rūķītis” pedagogiem.
N.Līcis izsaka priekšlikumu paaugstināt VJMMS algas jau šodien, nosakot algu 710 euro par
likmi 28 pedagogiem, nepieciešamais papildus finansējums budžetā līdz 2018.gada
31.augustam ir 7010 euro 83 centi.
S.Ancāne uzskata, ka palielināt VJMMS pedagogu algas nav ētiski attiecībā pret PII “Rūķītis”
darbiniekiem.
VJMMS direktore I.Lazdauska apgalvo, ka ir veikusi šo aprēķinu un atgādina, ka pašvaldības
vidusskolu pedagogi saņem 730 euro par likmi, VJMMS gribētu 710 euro par likmi, Uzsver,
ka visas pašvaldības izglītības iestādes dara līdzvērtīgu darbu, t.sk. PII “Rūķītis”.
A.Aparjode uzdod jautājums cik stundas dienā strādā VJMMS pedagogi.
I.Lazdauska informē, ka darba laiks ir apmēram no plkst.12:30 līdz plkst.21:00, atbilstoši
pedagoga tarifikācijai, likmei un stundu skaitam.
A.Dulpiņš informē, ka skolā pedagogu darba apmaksai maksā par astronomiskajām stundām
(60 minūtes). Uzdod jautājumu- vai VJMMS pedagogiem maksā par 60 minūšu vai 40 minūšu
stundu.
I.Lazdauska informē, ka atšķirības starp vidusskolām un mākslas skolu ir kontaktstundu skaitā,
vidusskolās stundu skaits pret sagatavošanās stundu skaitu attiecība ir 22 pret 8. VJMMS
kontaktstundu skaitam ir jābūt 28, bet par gatavošanos stundai maksā par 2 stundām.
A.Aparjode jautā cik stundas pedagogam ir vienā nedēļā.
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I.Lazdauska atbild, ka stundu skaits atkarīgs no tarifikācijas un stundu skaita, saņem tik, cik
nostrādāts.
A.Dulpiņš uzskata, ka nedrīkst salīdzināt vidusskolu ar mākslas skolu, kur ir cits atbildības
līmenis utt. Piekrīt, ka algas jāpārskata, bet kontekstā ar PII “Rūķītis” pedagogu atalgojumu.
I.Lazdauska uzskata, ka atbildība vidusskolā un VJMMS ir vienāda. Atšķirības var atrast arī
starp VJMMS un bērnudārzu, piemēram, VJMMS ir eksāmeni, savukārt bērnudārzā nav utt.
N.Līcis jautā S.Tībergai vai ir veikts aprēķins, cik papildus līdzekļu būtu nepieciešams, ja
pedagogiem noteiktu algas līdzīgi kā VJMMS.
S.Tīberga- papildus nepieciešamais finansējums gadam būtu vairāk kā 35 000 euro visam
gadam, nosakot likmi 710 euro.
N.Līcis norāda, ka VJMMS nepieciešamais papildus finansējums gadam būtu nepieciešams
vairāk kā 10 000 euro.
E.Grāvītis ierosina skatīt jautājumu rudenī, kopā ar PII “Rūķītis” pedagogu atalgojumu un
jāņem vērā, ka pašvaldība arī līdz šim ir VJMMS pedagogiem piemaksājusi pie algas, atšķirībā
no vispārizglītojošu skolu skolotājiem. Aicina deputātus balsot par N.Līča priekšlikumu noteikt
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu atalgojumu 710 euro par likmi.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 3 (O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,),
PRET”- nav, „ATTURAS”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, S.Osīte, M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), N.Līča priekšlikums
noraidīts.
Izskatot pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžeta projektu,
A.Aparjode jautā, cik kilometrus gadā aģentūra nobrauc ar transportlīdzekli, vai katru sezonu
nepieciešamas jaunas riepas un akumulators. Par līnijdejotājām- izskatot 4 iepriekšējo gadu
aģentūras budžetus, redzams, ka finansiāls atbalsts ir bijis visus iepriekšējos gados.
J.Krūmiņa atbild, ka nezin cik km nobrauc, līdzekļi riepu un akumulatora iegādei bija paredzēti
pagājušajā gadā, ņemot vērā, ka ne riepas, ne akumulators netika iegādāts, līdzekļi paredzēti šī
gada budžetā. Par atbalstu līnijdejotājām- budžeta plānošanas procesa laikā ir bijis ieplānots
atbalsts līnijdejotājām, bet budžetā parādās citas prioritātes, kam nauda tiek novirzīta.
N.Līcis jautā par aizsargplēvēm sporta centra dienvidu puses logiem, par ventilāciju ģērbtuvēs
un dušas telpās.
J.Krūmiņa informē, ka ir divu veidu plēves- plēve, kas aiztur gan saules starus, gan padara telpu
tumšāku maksā 8628 euro, plēve, kas aiztur tikai saules starus izmaksā ap 1000 euro. Par sporta
centra ventilāciju konstatēts, ka sporta centrs nav izbūvēts tā, kā bija paredzēts projektā, tiks
meklēts risinājums problēmas novēršanai.
A.Horsts - ja problēma radās tad, kad uzbūvēja ēku, kāpēc tas tiek risināts tikai tagad?
J.Krūmiņa- finansējums aģentūrai tiek piešķirts iepriekšējā gada līmenī, izmaksas ir augstas,
budžetā finansējums līdz šim nav piešķirts.
N.Līcis ierosina paredzēt finansējumu aģentūras budžetā aizsargplēves iegādei. Deputāti
atbalsta N.Līča ierosinājumu.
J.Krūmiņa informē, ka kultūras nama foajē zāles projektēšanas summas svārstās no 40-85
tūkstošiem euro.
N.Līcis jautā vai šī summa ir iekļauta aizņēmumu plānā.
E.Grāvītis atbild, ka aizņēmumu plānā summa nav iekļauta, jo Finanšu daļas vadītajam šāda
informācija nebija.
Izskatot pašvaldības plānotos aizņēmumus 2018.gadam, E.Grāvītis informē, ka 2018.gadā
aizņēmumi tiks ņemti šādām aktivitātēm: 145 000 euro PII “Rūķītis” telpu remontdarbiem,
576 747 euro PII “Rūķītis” moduļu tipa piebūvei, 142 659 euro moduļu tipa piebūvei
Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles paplašināšanai, 30 000 euro divu automašīnu iegādei
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai, 40 000 euro operatīvās automašīnas iegādei
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pašvaldības policijai, 400 000 euro projekta “Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos,
energoefektivitātes paaugstināšana”, 400 000 euro projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā”, 124 630 euro Neibādes parka un
Saulkrastu estrādes kompleksa pārbūves būvprojekta izstrādei, 350 000 euro kultūras nama
remontdarbiem, 160 000 euro mājas iegādei Sociālajam dienestam, 35 000 euro automašīnas
iegāde Saulkrastu novada domei, 30 000 euro Baltās kāpas labierīcību un kanalizācijas
būvniecībai, 399 176 euro projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II
kārta” līdzfinansēšanai, 250 000 euro PII “Rūķītis” teritorijas labiekārtošanai.
N.Līcis jautā vai likums par pašvaldību budžetiem nenosaka, ka aizņēmumu plāns jāizstrādā
tekošajam gadam un nākamajiem 3 gadiem?
G.Vīgants informē, ka ir izstrādāts aizņēmumu pārskats, kurā atspoguļoti maksājumi
turpmākajiem gadiem par uzņemtajām kredītsaistībām.
N.Līcis jautā vai plānotie pamatbudžeta aizņēmumi (7 miljoni) bez plānotajiem transferta
ieņēmumiem 2018.gadā būs 7 miljoni 612 tūkstoši euro.
G.Vīgants- 7,6 miljoni ir pašvaldības tīrie ieņēmumi bez mērķdotācijām, kopējais kredīta
apjoms 2018.gada maksājumiem ir 534 tūkstoši, kas veido 7,02% no tīrajiem ieņēmumiem. Šī
gada kredītu maksājumu apjoms veido 5,6% no pašvaldības tīrajiem ieņēmumiem.
N.Līcis izsaka priekšlikumu iekļaut aizņēmumu sarakstā Zvejniekciema kultūras nama zāles un
foajē, balkona, skatuves projekta izstrādei 2018.gadā, lai nākamajā gadā var veikt iepirkumu.
G.Vīgants informē, ka aizņēmumu šim mērķim nevarēs ņemt, jo tas nesaskan ar prioritāro
mērķi.
E.Grāvītis ierosina pusgadā pārskatīt budžetu, saprast, kuri projekti šogad netiks īstenoti un
novirzīt tos projektēšanai.
N.Līcis izsaka priekšlikumu atteikties no domes auto iegādes.
G.Vīgants norāda, ka domes auto ir atbalstāmais mērķis, kas neiekļaujas prioritārajā mērķī.
N.Līcis norāda, ka arī iepriekš dome ir uzdevusi izpilddirektoram veikt iepirkuma procedūru,
lai noskaidrotu iespējamās izmaksas un vēlāk tiek piešķirti līdzekļi. Tas ļautu aģentūrai
sagatavot darba uzdevumu, rīkot iepirkumu, paredzot, ka līgums tiks slēgts, ja dome piešķirs
līdzekļus.
E.Grāvītis ierosina uzdot aģentūrai iesniegt iesniegumu izskatīšanai Finanšu komitejā par
līdzekļu piešķiršanu vai atļauju rīkot iepirkuma procedūru projektēšanas darbiem.
N.Līcis jautā kādas izmaiņas notikušas saistībā ar Sociālā dienesta māju- figurē dažādi skaitļibija 80 000 euro, tagad 160 000 euro.
E.Grāvītis norāda, ka ieviesusies kļūda ciparā par 80 tūkstošiem. Šobrīd izskata divus variantusRaiņa iela 5 un Tirgus iela 3. Mēneša laikā būs atzinumi par abām ēkām. Tirgus ielā mājas cena
samazinājusies uz 155 tūkstošiem.
N.Līcis- 2018.gada plānā paredzēts ņemt aizņēmumus par kopējo summu 3 miljoni. Jautā cik
lielas ir parādsaistības uz šo brīdi.
G.Vīgants atbild, ka kopējās parādsaistības ir 7,02% no pašvaldības budžeta, jeb 4,8 miljoni.
N.Līcis jautā G.Vīgantam vai ir pārliecība, ka pašvaldība spēs atmaksāt aizņēmumus.
G.Vīgants apstiprina, ka aizņēmumus pašvaldība spēs atmaksāt, lielāka summa būs jāparedz
kredītu atmaksai.
N.Līcis jautā A.Gavaram par A.Kalniņa ielas posmu.
A.Gavars – nākamajā gadā tiks izstrādāts projekts.
E.Grāvītis paskaidro, ka tad, kad noslēgsies lielie iepirkumi (ielas un ceļi, estrāde,
ūdenssaimniecība), ieviesīsies korekcijas aizņēmumu plānā.
N.Līcis ierosina sagatavot dokumentu, kurā atzīmēti mērķi, vajadzības, nepieciešamais
finansējums utt., atsakoties no kāda projekta lemt par finansējuma novirzīšanu citiem mērķiem.
B.Veide izsaka viedokli- ņemot vērā, ka būvniecības izmaksas pieaug, ierosina vispirms
pabeigt ES projektus, pēc tam tērēt pašvaldības līdzekļus. Ielu remonti 3 gadu plānā ir iekļauti.
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E.Grāvītis- līdz 2025.gadam, neko neaizņemoties, pašvaldības saistības sarūk līdz 4%. Pieaugot
pašvaldības ieņēmumiem, iespējas aizņemties pieaugs līdz 7-8 miljoniem, kas pašvaldības
budžetā nerada nekādu risku.
E.Grāvītis informē par speciālo budžetu- ieņēmumos 211 281 euro, izdevumos 221 000 euro.
Ieņēmumos galveno summu veido finansējums autoceļu uzturēšanai, dabas resursa nodoklis,
speciālās nodevas un Skultes ostas maksas pašvaldības budžetā. Izdevumos paredzēts ostu
maksas 59 104 euro novirzīt satiksmes drošības paaugstināšanai Skultes ostas teritorijā un
pievadceļos, dabas resursu nodoklis- Vidzemes zvejnieku biedrībai, izgāztuves monitoringam
un Zivju fonda projektu līdzfinansēšanai un ielu un ceļu uzturēšanai.
N.Līcis jautā par ostas līdzekļiem. 2017.gadā saņemti 69 000 euro no ostas maksām, 2018.gadā
plānots 60 000 euro. Ar ko saistīts samazinājums?
E.Grāvītis precizē- 2017.gadā 60 000 euro ir Skultes ostas plānotā prognoze, 79 000 euro ir
faktiskā izpilde.
G.Vīgants precizē, ka prognoze ir pamatojoties uz ostas pārvaldes plānotajiem ieņēmumiem.
N.Līcis jautā par pagājušajā gadā Skultes ostas pieprasītajiem 50 000 euro, kas ārkārtas sēdē
2017.gadā tika piešķirts Skultes ostai.
G.Vīgants- finansējums tika pārskaitīts, pamatojoties uz attaisnojošiem dokumentiem.
N.Līcis jautā, kur var iepazīties ar dokumentiem. G.Vīgants informē, ka iepazīties ar
dokumentiem var grāmatvedībā.
E.Grāvītis- budžeta atlikums tiem plānots izejot no tā, kas notiks Jūras prospektā, no šiem
līdzekļiem varētu veikt labiekārtojumu Jūras prospektā un plānotajā gājēju celiņā.
Izskatot Saulkrastu novada domes 2018.gada budžeta un speciālā budžeta projektu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās
daļas 1.punktu un 46.panta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likuma
„Likums par budžetu un finanšu vadību” 6.pantu, likums „Par valsts budžetu 2018.gadam”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”nav, „ATTURAS”- 4 (O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžetu.
2. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada saistošos noteikumus Nr.
SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada budžetu”
(pielikumā).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojumu rakstu triju dienu laikā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi
pieejami Saulkrastu novada domes ēkā.
Lēmums Nr.424 protokola pielikumā.
§39
Par Saulkrastu novada pašvaldības
2018.gada amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 7.pantu, Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumiem Nr.264 „Noteikumi par Profesiju
klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”,
Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu
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katalogs”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai
dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas
darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzību, ievērojot apvienotās Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas, Sociālo
jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas un Finanšu
komitejas sēdes 25.01.2018. atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne),
PRET”- 1 (N.Līcis), „ATTURAS”- 2 (O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada amatu un mēnešalgu sarakstu
saskaņā ar lēmuma pielikumiem.
2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.februārī.
Lēmums Nr.425 protokola pielikumā.
§40
Par Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2018.gada budžeta apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
direktores J.Krūmiņas 19.01.2018. iesniegumu, kas izskatīts 24.01.2018.gada apvienotās
Tautsaimniecības, attīstības un vides, Sociālo jautājumu, Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu un Finanšu komitejas sēdē, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” budžeta plāna pieprasījumu 2018.gadam uz 5 (piecām) lapām ar 7 (septiņiem)
pielikumiem uz 33 (trīsdesmit trīs) lapām.
2. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” 2018.gada budžeta izdevumus 840 441,00 euro apmērā.
Pielikumā:
1) pielikums „Paskaidrojums Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras
„Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2018.gada pamatbudžeta tāmei.
Izdevumu daļa.” uz 13 lapām;
2) pielikums „Saulkrastu novada PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēra sadalījums 2018.gadam.” uz 4
lapām;
3) pielikums „Juridisko un fizisko personu pieprasītais un PA „Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” 2018.gada budžetā iekļautais finansējums kultūras
un sporta norisēm.” uz 2 lapām;
4) pielikums „Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un
sporta centrs” kultūras norišu finansējums 2018.gadā.” uz 6 lapām;
5) pielikums „Saulkrastu sporta centra rīkotie pasākumi un nepieciešamais
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finansējums 2018.gadā.” uz 5 lapām;
6) pielikums „Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un
sporta centrs” 2018.gada budžets.” uz 1 lapas;
7) pielikums „Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un
sporta centrs” amatu saraksts 2018.gadam.” uz 2 lapām.
Lēmums Nr.426 protokola pielikumā.
§41
Par Saulkrastu novada domes deputātu
atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone. Informē par izmaiņām, kas veiktas
pēc apvienotās komiteju sēdes. Deputāta atlīdzības likme, kas bija noteikta procentuāli no
domes priekšsēdētāja mēnešalgas tiek izteikta koeficientā. Deputāta darba stundas likme tiek
noteikta 12,00 euro, komiteju priekšsēdētājiem tiks apmaksātas 48 stundas, deputātiem 40
stundas par darbu, kas saistīts ar deputāta pienākumu pildīšanu ārpus domes un komiteju sēdēm,
papildus tam tiks apmaksāts deputātu darbs domes un komiteju sēdēs, proporcionāli
nostrādātajam laikam.
N.Līcis jautā par atšķirīgajiem koeficientiem deputātiem un komiteju priekšsēdētājiem.
S.Saksone paskaidro ka koeficients ir piemērots maksimālo apmaksājamo stundu skaitu, ko
deputāts var saņemt.
G.Lipinika paskaidro, ka Atlīdzības likums nosaka atšķirīgus koeficientu domes
priekšsēdētājam, komitejas priekšsēdētājam un deputātam. Ierosina papildināt nolikumu
27.2.apakšpunktu- kārtība, kādā tiek apmaksāta deputāta kvalifikācijas paaugstināšana, ja tā
nepieciešama deputāta pienākumu veikšanai.
N.Līcis jautā, kurš pieņems lēmumu par šādu nepieciešamību.
G.Lipinika ierosina papildināt noteikumu projektu ar 28.punktu- nolikuma 27.2., 27.3. un 27.4.
punktos minētās sociālās garantijas deputātiem tiek piešķirtas saskaņā ar Saulkrastu novada
domes iekšējiem noteikumiem “Par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu un
izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā” un izdarīt grozījumu šajos noteikumosšīs sociālās garantijas tiek piemērotas ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.
O.Vanaga jautā, kas nosaka, ka deputātam nepieciešamas veselības apdrošināšanas polises.
G.Lipinika norāda, ka Atlīdzības likumā noteikta šāda iespēja.
Saulkrastu novada domē saņemts Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas Sanitas
Saksones 22.01.2018. iesniegums par Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo
garantiju nolikuma projekta izskatīšanu. Nolikuma projekts, kas nosaka Saulkrastu novada
domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un domes deputātu atlīdzības noteikšanas
un sociālo garantiju piešķiršanas kārtību, izskatīts 2018.gada 24.janvāra apvienotajā
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas, Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas un Finanšu komitejas sēdē (protokols
Nr.1/2018§3). Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un
13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Osīte, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav,
„ATTURAS”- 5 (M.Kišuro, O.Vanaga, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, A.Deniškāne),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju nolikumu
(pielikumā).
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2. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 1.februārī.
Lēmums Nr.427 protokola pielikumā.
§42
Par sociālās aprūpes pakalpojumu cenu izmaiņām
SIA “Pansionāts Dzimtene” 2018.gadā un par vienošanās slēgšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot SIA “Pansionāts Dzimtene” 16.01.2018. vēstuli Nr.1-10/5 “Par sociālā
pakalpojuma samaksas izmaiņām 2018 gadā” un pamatojoties uz 02.04.2013. noslēgto līgumu
Nr.303 ar SIA “Pansionāts Dzimtene” “Par sociālās aprūpes pakalpojumiem” par Saulkrastu
novada iedzīvotāja uzturēšanos iestādē,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Pansionāts Dzimtene” noteiktās izmaksas par viena Saulkrastu novada
iedzīvotāja uzturēšanos dienā EUR 20.32 (divdesmit euro 32 centi), sākot ar
01.01.2018.
2. Slēgt vienošanos ar SIA “Pansionāts Dzimtene” (pielikumā).
Lēmums Nr.428 protokola pielikumā.
§43
Par pašpatēriņa zvejas tiesību
nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis jautā kāpēc izsole nenotika decembrī.
A.Blankenbergs- priekšlikums tiks ņemts vērā.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības īpašumu izsoles komisijas sekretāres Dainas
Kučerukas 25.01.2018. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 27.12.2017.
sēdes lēmumu Nr.20/2017§37, apstiprināto Pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles noteikumu
9.13 punktu un izsoles komisijas 19.01.2018. protokolu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles rezultātus zvejai ar zvejas rīku zivju
tīkls Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā, saskaņā ar 19.01.2018. izsoles
protokolu (pielikumā).
2. Apstiprināt pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles rezultātus zvejai ar zvejas rīku
lucīšu murds Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā, saskaņā ar 19.01.2018.
izsoles protokolu (pielikumā).
Lēmums Nr.429 protokola pielikumā.
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§44
Par nolikuma “Nolikums par Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu vadītāju
amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis jautā par vērtēšanas kritērijiem- vai darbinieku skaits ir noteicošais.
E.Grāvītis- darbinieku skaits ir viens no kritērijiem.
N.Līcis jautā par vērtēšanas rādītāju “garīgā piepūle”.
S.Saksone- noteikumos jāprecizē vērtēšanas rādītāju aprakstā pie terminu skaidrojuma “garīgā
piepūle/domāšanas sarežģītība”.
Saulkrastu novada domē saņemts Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas Sanitas
Saksones 22.01.2018. iesniegums par nolikuma “Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtība” projekta izskatīšanu. Nolikuma
projekts, kas nosaka kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek noteiktas amatu vērtības
un mēnešalgas pašvaldības izveidoto iestāžu vadītājiem, izskatīts 2018.gada 24.janvāra
apvienotajā Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas, Sociālo jautājumu komitejas,
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas un Finanšu komitejas sēdē (protokols
Nr.1/2018§3). Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un
13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne),
PRET”- nav, „ATTURAS”- 3 (O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu “Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu vadītāju amatu vērtību un
mēnešalgu noteikšanas kārtība” (pielikumā).
2. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 1.februārī.
Lēmums Nr.430 protokola pielikumā.
§45
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Valsts zemes dienesta 24.01.2018. iesniegumu Nr.2-04-R/51, par dalītā
lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ,,Ostas zeme’’, kadastra apz.80330010414,
Saulkrastu novada dome konstatē.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas
sistēmas datiem Nekustamā īpašuma noteiktais lietošanas mērķis ir jūras ostas un jūras ostas
terminālu apbūve (turpmāk –NĪLM kods 1107), platība 9.39 ha.
Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 7.punktu, kurš nosaka, ka zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas mērķiem
jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas mērķi. Ja zemes vienības daļai noteiktais lietošanas
mērķis atšķiras no zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus maina arī
zemes vienībai.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis,
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
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NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai ,,Ostas zeme’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330010414, lietošanas mērķi, nosakot
dalīto lietošanas mērķi - jūras ostas un jūras ostas terminālu apbūve (turpmāk –
NĪLM kods 1107), platība 8.7266 ha, rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(NĪLM kods 1001) - platība 0,6634 ha.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV- 1050.
Lēmums Nr.431 protokola pielikumā.
Sēdi slēdz plkst.18.15
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un
nodaļas vadītāja

personāla

E.Grāvītis

S.Saksone

Protokols parakstīts 02.02.2018.
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