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 25.aprīlī

Nr. 5/2018

Sēde sasaukta 2018.gada 25.aprīlī plkst. 15.00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Bruno Veide, Ivars Veide, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne,
Guna Lāčauniece, Oksana Vanaga, Selga Osīte, Sandra Ozola-Ozoliņa, Normunds Līcis, Līga
Vaidere, Mārtiņš Kišuro, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Santa Ancāne.
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts.
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi, aicina deputātus apstiprināt darba kārtību.
A.Horsts aicina deputātus palikt pēc domes sēdes, lai sniegtu atbildi uz deputātiem adresētu
iesniegumu.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko
personu datu aizsardzības likumu

1. Pašvaldības izpilddirektora vietnieka ziņojums par 28.03.2018. domes sēdes un
11.04.2018. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi
2. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DDEntertainment”
4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ARTHA projekti”
5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds uzvārds/

6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds uzvārds/
7. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā
Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” precizēšanu
8. Par atkārtotu Dzīvokļu komisijas lēmuma izskatīšanu
9. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Saulkrastu sociālā dienesta un Dienas aprūpes centra,
Stirnu ielā 23a, būvprojekta izstrādei
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
10. Par līguma slēgšanu ar /vārds uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
11. Par līguma slēgšanu ar /vārds uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
12. Par līguma slēgšanu ar /vārds uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
13. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/
14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/
15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/
16. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds uzvārds/
Finanšu komitejas lēmumi
17. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Saulkrastu novada pašvaldības
pludmales un peldvietu lietošanu”” apstiprināšanu
18. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu
novadā”” apstiprināšanu
19. 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”” apstiprināšanu
20. Par budžeta grozījumiem Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļas budžetā
21. Par līdzekļu piešķiršanu projekta “Cult-RInG” pieredzes apmaiņas braucienam
22. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
23. Par budžeta grozījumiem
24. Par kredīta ņemšanu un pašvaldības dotācijas piešķiršanu
25. Par 2017. gada finanšu pārskatu apstiprināšanu
26. Par 2017. gada finanšu pārskatu apstiprināšanu
27. Par grozījumiem pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstā 2018.gadam
28. Par Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas struktūras izmaiņām
29. Par pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
31. Par pašvaldības īpašumu platību precizēšanu
32. Par pašvaldības zemes īpašuma uzņemšanu bilancē
33. Par Darba koplīguma noslēgšanu ar Saulkrastu novada izglītības iestādes Vidzemes
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas arodorganizācija un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skola
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes
vienības daļām
35. Par /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
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36. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” realizēšanai
37. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu
39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu
40. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 19, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

§1
Pašvaldības izpilddirektora vietnieka ziņojums par 28.03.2018. domes sēdes un 11.04.2018.
ārkārtas sēdes lēmumu izpildi
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars ziņo, ka visi domes sēdes lēmumi ir izpildīti.
A.Horsts uzdod jautājumu par ēku Raiņa ielā 5, kā iespējamo Saulkrastu sociālā dienesta un Dienas
aprūpes centra atrašanas vietu, jautā vai tika runāts ar ēkas īpašnieku.
A.Gavars atbild, ka ar ēkas īpašnieku netika runāts. Ņemot vērā slēdziena rezultātus, šīs ēkas
ergonomiskumu un iespējamo piemērotību dienas aprūpes centram, ēka Raiņa ielā 5 netiek
uzskatīta par labāko variantu, tāpēc tiek virzīts jautājums par jaunas ēkas būvniecību atbilstoši
visām prasībām.
N.Līcis jautā, vai tiek risināts jautājums par domes sēžu translēšanu tiešraidē.
E.Grāvītis paskaidro, ka šis jautājums ir saistīts ar domes zāles izmantošanu, tiklīdz pārbūves darbi
tiks pabeigti, varēs risināt jautājumu par domes sēžu translāciju.
N.Līcis uzskata, ka filmēt sēdes var arī domes priekšsēdētāja kabinetā.
A.Gavars paskaidro, ka ir plānots, ka nākamā domes sēde notiks domes zālē.
N.Līcis uzdod jautājumu par komunikācijām pie Baltās kāpas, par darba veicēja konteinera
izvietošanu.
A.Gavars atbild, ka ar darba veicējiem bija vienošanās, ka konteinerus neizmantos.
N.Līcis izsaka viedokli par atkritumu konteineriem Kalniņa ielā.
A.Gavars atbild, ka 23.04.2018. visi atkritumu savākti.
Izpilddirektora vietnieka ziņojums pieņemts zināšanai.
§2
Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
Ziņo E.Grāvītis. Ņemot vērā, ka Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Rita Brīvkalne
informējusi par ilgstošu attaisnotu prombūtni, ir sagatavots lēmumprojekts par Kristīnes Neimanes
iecelšanu Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatā.
E.Grāvītis dod vārdu K.Neimanei.
Uzstājas K.Neimane. Informē deputātus par savu izglītību - ir ieguvusi maģistra grādu tiesību
zinātnē, ir biznesa augstskolas “Turība” doktorante juridiskā zinātnē, praktizē kā juriste 14 gadus.
Darbs ir saistīts ar pārstāvībām tiesā. Pieteikums uz Administratīvās komisijas priekšsēdētāja
amatu ir saistīts ar doktorantūras studijām un ar centieniem izmēģināt sevi cita veida darbā.
N.Līcis uzdod jautājumu, vai K.Neimane šobrīd ir darba attiecībās ar Saulkrastu novada domi.
K.Neimane atbild noliedzoši.
Saulkrastu novada dome, iepazinusies ar domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša ziņojumu
par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā, konstatē:
1) saskaņā ar Saulkrastu novada domes Administratīvās komisijas nolikuma (apstiprināts
31.07.2013.domes sēdē) 2.2.punktu, Administratīvās komisijas locekļus un
priekšsēdētāju ievēl dome, saskaņā ar šī nolikuma 1.2.punktu komisiju ievēl uz domes
pilnvaru laiku;
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2) ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 26.jūlija lēmumu Nr. 82 “Par Administratīvās
komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu”, tika izveidota
Administratīvā komisija un Administratīvās komisijas priekšsēdētājas amatā tika
iecelta Rita Brīvkalne;
3) Administratīvās komisijas priekšsēdētāja R.Brīvkalne informējusi domes
priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti par ilgstošu prombūtni.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Administratīvās komisijas darbu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 24. un 27.punktu, Saulkrastu novada domes
Administratīvās komisijas nolikuma 2.2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Administratīvās komisijas sastāva Administratīvās komisijas priekšsēdētāju
Ritu Brīvkalni ar 2018.gada 2.maiju.
2. Iecelt Kristīni Neimani par Administratīvās komisijas priekšsēdētāju, sākot ar 2018.gada
2.maiju uz domes pilnvaru laiku.
3. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars.
Lēmums Nr.528 protokola pielikumā
§3
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar SIA „DDEntertainment”
Ziņo B.Veide.
N.Līcis uzdod jautājumu par nekustamā īpašuma nodokli pludmalei.
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis
Blankenbergs informē par pludmales kadastrālo vērtību.
N.Līcis jautā, vai ilgtermiņa nomas gadījumos nodoklis tiek maksāts katru gadu. A.Blankenbergs
paskaidro, ka katru gadu, atbilstoši kadastrālajai vērtībai.
A.Horsts jautā par zemes nomas platību. B.Veide paskaidro, ka lēmumprojektā platība ir norādīta
atbilstoši SIA “DDEntertaiment” iesniegumā prasītajai – 160 m2.
Izskatot SIA „DDEntertainment”, reģ. Nr. 40103823723, juridiskā adrese: Andrejostas iela
22 – 9, Rīga, LV – 1045, valdes priekšsēdētājas /vārds uzvārds/ 28.03.2018. iesniegumu par
līguma termiņa pagarināšanu uz šīs vasaras sezonu no 15.maija līdz 15.septembrim, pludmales
sauļošanās krēslu nomai “Kiwi Beach”, Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80130020246, daļas 160 m2 platībā Jūras parkā, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.04.2018. sēdē, protokols
Nr.4/2018, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
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1. Noslēgt ar SIA „DDEntertainment”, reģ. Nr. 40103823723, zemes nomas līgumu uz laika
periodu no 2018.gada 15.maija līdz 2018.gada 15.septembrim par Saulkrastu novada
pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80130020246, daļas 160
m2 platībā peldvietā “Centrs” blakus Jūras parkam, pludmales sauļošanās krēslu
iznomāšanai.
2. Noteikt nomas maksu 50,00 euro (piecdesmit euro 00 centi) un 10,50 euro (desmit euro
50 centi) 21% PVN, kopā mēnesī 60,50 euro (sešdesmit euro 50 centi).
3. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.529 protokola pielikumā
§4
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar SIA „ARTHA projekti”
Ziņo B.Veide. Jautā A.Blankenbergam par iespēju pievienot shematisko pielikumu, lai ir kopskats
un zemes vienības nepārklājas.
A.Blankenbers skaidro par zemes gabala atrašanas vietu.
N.Līcis uzdod jautājumu, kā tiek risināts jautājums par piekļuvi nomniekiem ar tehniku.
B.Veide atbild, ka Atļauju komisija izdod nomniekiem atļauju piekļuvei.
N.Līcis ierosina papildināt līgumu ar punktu, ka nekustamā īpašuma speciālistam pienākums
ierādīt zemes nomas gabalu dabā.
E.Grāvītis paskaidro, ka šāds punkts parasti līgumā ir iekļauts.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika norāda uz līguma numerācijas kļūdu.
Izskatot SIA „ARTHA projekti”, reģ. Nr. 40103909701, juridiskā adrese: Zušu iela 22,
Saulkrasti, valdes locekles 10.04.2018. iesniegumu par atļauju iznomāt atpūtniekiem katamarānus
un atpūtas krēslus peldvietā “Centrs” (Bīriņu ielas pludmalē), kas izskatīts Saulkrastu novada
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.04.2018. sēdē, protokols Nr.4/2018,
pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar SIA „ARTHA projekti”, reģ. Nr. 40103909701, zemes nomas līgumu uz laika
periodu no 2018.gada 15.maija līdz 2018.gada 15.septembrim par Saulkrastu novada
pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80130020246, daļas 100
m2 platībā, peldvietā “Centrs” katamarānu un atpūtas krēslu iznomāšanai.
2. Noteikt nomas maksu 30,00 euro (trīsdesmit euro 00 centi) un 6,30 euro (seši euro 30
centi) 21% PVN, kopā mēnesī 36,30 euro (trīsdesmit seši euro 30 centi).
3. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.530 protokola pielikumā
§5
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar /vārds uzvārds/
5

Ziņo B.Veide.
Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts /vārds uzvārds/ 2018.gada 3.aprīļa
iesniegums (Saulkrastu novada domes reģistrācijas Nr.8.10/0420180015/IN2379).
Izskatot /vārds uzvārds/ 2018.gada 3.aprīļa iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
26.panta pirmo un otro daļu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu
Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4., 31. un 34.punktu, un atbilstoši
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.04.2018. sēdes
atzinumu (protokols Nr.4/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1.
Noslēgt uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds uzvārds/ par Saulkrastu
novada pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Saules iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
kadastra apzīmējums 80130030741, kopplatība 957 m2, nomu.
Lēmums Nr.531 protokola pielikumā
§6
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar /vārds uzvārds/
Ziņo B.Veide.
Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts /vārds uzvārds/ 2018.gada 9.aprīļa
iesniegums (Saulkrastu novada domes reģistrācijas Nr.8.10/0420180193/IN2465).
Izskatot /vārds uzvārds/ 2018.gada 9.aprīļa iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2. un 7.punktu, un atbilstoši Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un
vides komitejas 11.04.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.4/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1.
Ar 2018.gada 30.aprīli izbeigt ar /vārds uzvārds/ 2011.gada 7.septembrī noslēgto zemes
nomas līgumu par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma “Silmala 131”,
Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330021662, 1/3
domājamās daļas no zemes 0,0652 ha, nomu.
2.
Ar 2018.gada 1.maiju ar /vārds uzvārds/ noslēgt uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas
līgumu par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma “Silmala 131”, Silmala,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330021662, 1/3 domājamās
daļas no zemes 0,0652 ha, nomu.
Lēmums Nr.532 protokola pielikumā
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§7
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā
Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” precizēšanu
Ziņo B.Veide.
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane informē, ka noteikumi tiek precizēti atbilstoši
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) atzinumam.
A.Horsts uzdod jautājumu par iesnieguma izskatīšanas kārtību. B.Veide paskaidro, ka noteikumos
ir aprakstīta kārtība un dokumenti, kurus nepieciešams iesniegt.
N.Līcis lūdz juristus izskaidrot terminu “pretendents”- mājas vai dzīvokļu īpašnieki, vai
pilnvarotas personas, jautā, vai nav jāpapildina arī ar biedrību.
V.Spitane skaidro, ka sākumā noteikumos arī bija noteikts, ka pieteikumu var iesniegt biedrība,
bet tika saņemti VARAM iebildumi, definīcijai jābūt saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”. Dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja pilnvarot biedrību.
N.Līcis pauž viedokli par līdzekļu izlietošanas mērķa noteikšanu.
E.Grāvītis paskaidro, ka uz iesniegšanas brīdi tehniskā dokumentācija jau ir sagatavota un
izdevumi jau ir bijuši, šis ir kompensējošs mehānisms par iepriekš veiktajiem izdevumiem. Nauda
tiek piešķirta nevis par energoaudita izstrādi, jo līdz siltināšanai māja varētu nekad nenonākt, bet
lai māja tiktu renovēta.
Saulkrastu novada dome (turpmāk - Dome) 2018.gada 28.februārī apstiprināja saistošos
noteikumus Nr. SN 3/2018 “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība
sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
(turpmāk - Noteikumi) un likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktā kārtībā saistošus
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīja Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
2018.gada 3.aprīlī Domē ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk - Ministrija) atzinums Nr.1-18/2907. Pamatojoties uz Ministrijas atzinumā ietvertajiem
iebildumiem, veikti šādi precizējumi:
1) atzinuma 1.punktā izteiktais iebildums ir ņemts vērā – pilnvarotās personas definīcija
aizstāta ar Pretendenta definīciju šādā redakcijā “Pretendents – daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas īpašnieks (īpašnieki) vai dzīvokļu īpašnieki, vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
pilnvarotas personas.”;
2) atzinuma 2.punktā izteiktais iebildums ir ņemts vērā - Noteikumu 7.punkts ir svītrots;
3) atzinuma 3.punktā izteiktais iebildums ir ņemts vērā – Noteikumu 9.punkta pirmais
teikums un 10.-13.punkts ir svītrots. Komisijas izveidošanas kārtība un kompetence tiks
noteikta ar iekšēju normatīvu aktu;
4) atzinuma 4.punktā izteiktais iebildums ir ņemts vērā - 15.punkts (tagad - 13) izteikts šādā
redakcijā: “Pretendents mēneša laikā pēc Pašvaldības domes lēmuma par Pašvaldības
atbalsta piešķiršanu spēkā stāšanās, slēdz līgumu ar Pašvaldību.”;
5) atzinuma 5.punktā izteiktais iebildums ir ņemts vērā – Noteikumu 17.punkts ir svītrots.
Pamatojoties uz 11.04.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes
atzinumu (protokols Nr.4/2018, §7),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt 2018.gada 28.februāra Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Nr. SN
3/2018 “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz
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atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā
noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu un saistošos noteikumus 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
Lēmums Nr.533 protokola pielikumā
§8
Par atkārtotu Dzīvokļu komisijas lēmuma izskatīšanu
Ziņo B.Veide.
E.Grāvītis aicina deputātus pieņemt lēmumu, lai iesniedzējs varētu vērsties tiesā un apstrīdēt
lēmumu.
N.Līcis lūdz juristus izskaidrot terminu “ģimenes loceklis”.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika paskaidro, ka likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” šis termins ir precizēts.
N.Līcis jautā, vai kompensācija netiktu piešķirta arī gadījumā, ja rindā esošas personas bērnam,
kurš dzīvo ārpus Saulkrastu novada teritorijas, ir dzīvojamā platība.
G.Lipinika paskaidro, ka saistošie noteikumi “Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas
pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” nosaka, ka atbrīvošanas pabalsts pienākas prasītājam un
viņa ģimenes locekļiem, kuri ir deklarēti konkrētajā nekustamajā īpašumā.
N.Līcis norāda, ka šobrīd dzīvoklī ir deklarēta viena persona. Dzīvoklis nav atbrīvots, pabalsts nav
piešķirts. Uzskata, ka iesniegums jāizskata no jauna.
G.Lipinika paskaidro, ka šobrīd tiek apstrīdēts Dzīvokļu komisijas lēmums. Uz Dzīvokļu
komisijas lēmuma pieņemšanas brīdi dzīvoklī bija deklarētas divas personas. Šobrīd netiek skatīts
jautājums par pabalsta piešķiršanu, bet par Dzīvokļa komisijas lēmuma apstrīdēšanu.
E.Grāvītis paskaidro, ka šobrīd tiek skatīts 25.01.2018. iesniegums, par kuru jāpieņem lēmums,
bet tas neizslēdz, ka iesnieguma autors var vērsties domē ar citu iesniegumu.
O.Vanaga uzskata, ka jāpārstrādā saistošie noteikumi, jāsvītro punkts par ģimenes locekļiem.
E.Grāvītis skaidro, ka pabalsts pienākas arī ģimenes loceklim. Šajā gadījumā iesniedzēja lūdza
piešķirt pabalstu arī ģimenes loceklim, bet tika konstatēts, ka kompensācija nepienākas, jo ģimenes
loceklim ir dzīvojamā platība.
N.Līcis norāda, ka šī persona ir iesniegusi arī jaunu iesniegumu.
E.Grāvītis paskaidro, ka ar otro iesniegumu, izklāstot jaunos faktus, tika apstrīdēts Dzīvokļu
komisijas lēmums
N.Līcis pauž viedokli, ka Dzīvokļu komisijai bija pienākums konsultēt šo personu, kādā veidā viņa
var atrisināt savu problēmu.
Izskatot /vārds uzvārds/ 2018. gada 25. janvāra iesniegumu ar lūgumu Saulkrastu novada
domei pārskatīt Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2017. gada 19. decembra
lēmumu Nr. 1 “Par palīdzības sniegšanu dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā /vārds uzvārds/”,
ar kuru nolemts nepiešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu /vārds uzvārds/,
kas izskatīts 2018. gada 14. februāra Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē un
2018. gada 28. februāra Saulkrastu novada domes sēdē (lēmums netika pieņemts), atkārtoti
izskatīts 2018. gada 14. marta Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr. 3
§7) un 2018. gada 28. marta Saulkrastu novada domes sēdē (lēmums atkārtoti netika pieņemts),
atkārtoti izskatīts 2018. gada 11. aprīļa Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē
(protokols Nr. 4 §6), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34. panta 4. daļu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1 panta pirmās daļas 1. punktu, 26.1 panta otro daļu, saskaņā ar
2012. gada 28. novembra Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 21 “Vienreizēja
dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav,
„ATTURAS”-5 (S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere),
NOLEMJ:
1. Atstāt spēkā Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2017. gada 19. decembra
lēmumu Nr. 1 “Par palīdzības sniegšanu dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā /vārds
uzvārds/”.
Lēmums Nr.534 protokola pielikumā
§9
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Saulkrastu sociālā dienesta un Dienas aprūpes
centra, Stirnu ielā 23a, būvprojekta izstrādei
Ziņo B.Veide.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars informē, ka, lai varētu izbūvēt prasībām
atbilstošu ēku Saulkrastu sociālā dienesta un Dienas aprūpes centra vajadzībām, kā arī sakārtot
pašvaldības īpašumu, ir ierosinājums daļēji atjaunot ēku Stirnu ielā 23a, nojaukt vecā bērnudārza
ēku, sakopt degradējošo vidi. Vecā bērnudārza apjoma vietā izbūvēt jaunu apjomu. Sadarbībā ar
Sociālā dienesta vadītāju tika apzināts nepieciešamo telpu minimums un izvietojums. Nojaucot
vecā bērnudārzā ēku, pārbūvējot esošās telpas, plānots izveidot divlīmeņu ēku – aptuveni 360 m2.
Ar šo variantu tiek atrisināta gan vides pieejamība, gan abu iestāžu nošķirtība, lai nebūtu vienotas
ieejas. Šī brīža izmaksas: projektēšanas izmaksas ap 45000 euro, būvniecības izmaksas līdz
450 000 euro.
A.Horsts pauž viedokli par telpām Saulkrastu sociālā dienesta un Dienas aprūpes centra
vajadzībām.
N.Līcis jautā, vai ir programma par šīm telpām – par kvadratūru.
A.Gavars atbild, ka ir tehniskā specifikācija, īss apraksts. Ir sagatavots projektēšanas uzdevums.
N.Līcis pauž viedokli par ēkas izbūvi, telpu plānojumu, speciālista piesaisti.
A.Gavars informē par plānoto Sociālā dienesta telpu un Dienas aprūpes centra telpu izvietojumu.
N.Līcis uzdod jautājumu, vai projektēšanas prasībās ir iekļautas arī prasības iekštelpu interjeram
– mēbelējumam.
A.Gavars atbild, ka prasības mēbelējumam nav iekļautas. Katras telpas funkcijas ir aprakstītas.
A.Horsts pauž viedokli par izmaksām, par būvmateriālu cenu celšanos.
A.Horsts ierosina iekļaut arī tehnisko apsekošanu. A.Gavars paskaidro, ka inženiertehniskā izpēte
ir iekļauta projektēšanas uzdevumā.
A.Deniškāne jautā Sociālā dienesta vadītājas Kristīnes Mozgas viedokli.
K.Mozga izsaka viedokli par telpu nepieciešamību, par speciālista piesaisti. Informē deputātus par
pieredzes apmaiņas braucieniem uz Lietuvu, Jelgavu, par plānoto komandējumu uz Valmieru.
Izskatot Saulkrastu novada izpilddirektora vietnieka 10.04.2018. iesniegumu par
Saulkrastu sociālā dienesta un Dienas aprūpes centra, Stirnu ielā 23a, Saulkrastos, būvprojekta
izstrādes izmaksu, kurš izskatīts 11.04.2018. Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.4/2018 pamatojoties uz likumu „Par budžetu un
finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un
25.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem,”
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-1(O.Vanaga),
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NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 5 gadiem 45 000,00 EUR apmērā, ar Valsts
kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2019.
Saulkrastu sociālā dienesta un Dienas aprūpes centra, Stirnu ielā 23a, Saulkrastos,
būvprojekta izstrādei, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.
2. Iepirkumu komisijai uzsākt būvniecības projekta Saulkrastu sociālā dienesta un Dienas
aprūpes centra, Stirnu ielā 23a, iepirkumu.
3. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu pēc iepirkuma
rezultātu apstiprināšanas pirms aizņēmuma piešķiršanas.
Lēmums Nr.535 protokola pielikumā
§10
Par līguma slēgšanu ar /vārds uzvārds/
par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 6.aprīlī saņemts /vārds uzvārds/ iesniegums ar lūgumu
noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu un
pašvaldības kompensāciju izmaksu.
/vārds uzvārds/ 2017.gada 4.decembrī atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443102977, pakalpojumu
sniegšanas vieta – Saulkrastu novads.
2017.gada 8.novembrī /vārds uzvārds/ ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu
maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja.
/vārds uzvārds/ mācību centrā „Buts” ir apguvusi 40 stundu profesionālās pilnveides
izglītības programmu bērnu aprūpes jomā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu
novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie
privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 3. un
10.punktu, un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
2018.gada 11.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.4/2018§1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar termiņu līdz 2021.gada 31.martam ar saimnieciskās darbības
veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju /vārds
uzvārds/, /personas kods/, par pašvaldības kompensāciju izmaksu.
2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums
zaudē spēku.
Lēmums Nr.536 protokola pielikumā
§11
Par līguma slēgšanu ar /vārds uzvārds/
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par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo A.Deniškāne
Saulkrastu novada domē 2018.gada 16.martā saņemts /vārds uzvārds/ iesniegums ar
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.
/vārds uzvārds/ 2017.gada 7.martā atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443103135, pakalpojumu
sniegšanas vieta – Saulkrastu novads.
2018.gada 1.marta /vārds uzvārds/ ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu
maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja.
/vārds uzvārds/ SIA „ELLADA Lir” Rīgas starptautiskajā mācību centrā ir apguvusi 40
stundu profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu
novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie
privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 3. un
10.punktu, un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
2018.gada 11.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.4/2018§3),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim ar saimnieciskās darbības
veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju /vārds
uzvārds/, /personas kods/, par pašvaldības kompensāciju izmaksu.
2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums
zaudē spēku.
Lēmums Nr.537 protokola pielikumā
§12
Par līguma slēgšanu ar /vārds uzvārds/
par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 16.martā saņemts /vārds uzvārds/ iesniegums ar
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.
/vārds uzvārds/ 2016.gada 3.augustā atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443102295, pakalpojumu
sniegšanas vieta – Saulkrastu novads.
2014.gada 1.septembrī /vārds uzvārds/ ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu
maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja.
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/vārds uzvārds/ mācību centrā „Dija” ir apguvusi 40 stundu profesionālās pilnveides
izglītības programmu bērnu aprūpes jomā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu
novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie
privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 3. un
10.punktu, un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
2018.gada 11.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.4/2018§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar termiņu līdz 2021.gada 31.martam ar saimnieciskās darbības
veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju /vārds
uzvārds/, /personas kods/, par pašvaldības kompensāciju izmaksu.
2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums
zaudē spēku.
Lēmums Nr.538 protokola pielikumā
§13
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Plkst.15.54 deputāts N.Līcis atstāj sēdes zāli
Izskatot /vārds uzvārds/ 2018.gada 6.aprīļa 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 11.aprīļa atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.4/2018§2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 1.aprīli aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds uzvārds/
150,61 euro (viens simts piecdesmit euro, 61 cents) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds
uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts
dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru
443102977.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.539 protokola pielikumā
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§14
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds uzvārds/ 2018.gada 16.marta 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 11.aprīļa atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.4/2018§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 1.aprīli līdz 2018.gada 31.decembrim aprēķināt pašvaldības
kompensāciju /vārds uzvārds/ 150,61 euro (viens simts piecdesmit euro, 61 cents) mēnesī
par to, ka viņas dēls /vārds uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds uzvārds/ pakalpojumu,
Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā
reģistrēta ar numuru 443103135.
Lēmums Nr.540 protokola pielikumā
§15
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Plkst. 15:56 ierodas N.Līcis
Izskatot /vārds uzvārds/ 2018.gada 16.marta 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 11.aprīļa atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.4/2018§6),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 1.aprīli aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds uzvārds/
150,61 euro (viens simts piecdesmit euro, 61 cents) mēnesī par to, ka viņas meita /vārds
uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts
dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru
443102295.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.541 protokola pielikumā
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§16
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
2018.gada 6.aprīļa iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016
„Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu,
kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas
izglītības iestādē” 13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un 27.5.apakšpunktu, kurš nosaka, ka
Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas pārtraukšanu ar brīdi, kad zuduši apstākļi,
kas minēti Noteikumu 13.punktā, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 11.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.4/2018§7),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2018.gada 1.aprīli pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds
uzvārds/.
Lēmums Nr.542 protokola pielikumā
§17
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Saulkrastu novada pašvaldības
pludmales un peldvietu lietošanu”” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane paskaidro noteikumu grozījumu nepieciešamību.
Lai atvieglotu pašvaldības Administratīvās komisijas administratīvo slogu, noteikumu grozījumi
paredz pilnvarojumu Saulkrastu pašvaldības policijai izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas.
N.Līcis jautā, vai šobrīd smēķēšanas ierobežojumi ir tikai peldvietās, nevis visā pludmalē.
E.Grāvītis paskaidro, ka visai pludmalei pašvaldība nav tiesīga uzlikt ierobežojumus. Izstrādājot
noteikumus, šāds ierobežojums bija iekļauts, bet tika saņemti Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) iebildumi, ka punktu par smēķēšanas ierobežojumiem
var izdot tikai attiecībā uz peldvietām.
N.Līcis uzskata, ka, iespējams, ir bijis pārpratums, VARAM izskatītu šo jautājumu atkārtoti.
Ierosina papildināt noteikumus ar punktu, ka visā pludmalē ir aizliegta smēķēšana.
E.Grāvītis, lai neaizkavētu procesu, ierosina šobrīd pieņemt noteikumus sagatavotajā redakcijā, uz
nākamo domes sēdi sagatavot noteikumu grozījumus par smēķēšanas ierobežojumiem.
Diskusija par noteikumu papildināšanu. Diskusijā piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis, A.Horsts,
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika, A.Aparjode, B.Veide.
N.Līcis ierosina izvietot uz ceļiem, kas ved uz pludmali, informatīvus uzrakstus par smēķēšanas
aizliegumu.
N.Līcis ierosina papildināt noteikumu 4.punktu ar 4.12. apakšpunktu šādā redakcijā: “aizliegts
smēķēt pludmalē”. E.Grāvītis aicina deputātus balsot par noteikumu grozījumiem ar
papildinājumiem.
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu
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lietošanu”” projektu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka
2018.gada 5.aprīļa iesniegumu un, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
205.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un
Finanšu komitejas 11.04.2018. atzinumu (protokols Nr.4/2018, §11),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-2 (E.Grāvītis, A.Horsts),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Saulkrastu novada
pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu””.
2. Apstiprinātos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc
to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.
Lēmums Nr.543 protokola pielikumā
§18
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu
novadā”” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”” projektu, kas izstrādāts,
pamatojoties uz Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka 2018.gada 5.aprīļa iesniegumu un,
pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta pirmās daļas 3.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un Finanšu komitejas 11.04.2018.
atzinumu (protokols Nr.4/2018, §11),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību
Saulkrastu novadā””.
2. Apstiprinātos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc
to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.
Lēmums Nr.544 protokola pielikumā
§19
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””
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apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta
saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā””
projektu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka 2018.gada
5.aprīļa iesniegumu un, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta
pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un Finanšu
komitejas 11.04.2018. atzinumu (protokols Nr.4/2018, §11),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus ““Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo
īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā””.
2. Apstiprinātos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc
to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.
Lēmums Nr.545 protokola pielikumā
§20
Par budžeta grozījumiem Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 09.04.2018. iesniegumu par
2017.gada rēķina apmaksu, par 2018.gadā jaundzimušo bērnu dāvanu komplektu „Simtgades
bērni” iegādi un 10.04.2018. iesniegumus par dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijas
piedāvāto pieredzes apmaiņas braucienu uz Baltkrieviju, kas izskatīti Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 11.04.2018. sēdē (protokols Nr.4/2018§5), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļas (Struktūrvienība 016)
budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana)
par 500,00 EUR;
1.1.2. EKK 2235 (Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem) par
407,00 EUR.
1.2.palielināt Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļas (Struktūrvienība 016)
izdevumu plānu:
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1.2.1. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai) par 500,00 EUR, lai apmaksātu 2017.gada rēķinu par
jaundzimušo bērnu dāvanu komplektu „Simtgades bērni” iegādi;
1.2.2. EKK 2121 (Ārvalstu komandējumi - Dienas naudas) par 116,00 EUR, lai
apmaksātu dienas naudu braucienam uz Baltkrieviju;
1.2.3. EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi - Pārējie komandējumu un dienestu
braucienu izdevumi) par 291,00 EUR, lai apmaksātu Saulkrastu novada
dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijas piedāvāto pieredzes apmaiņas
braucienu uz Baltkrieviju izdevumus.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.546 protokola pielikumā
§21
Par līdzekļu piešķiršanu projekta “Cult-RInG” pieredzes apmaiņas braucienam
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu Tūrisma informācijas centra vadītāja 15.03.2018. iesniegumu par
līdzekļu piešķiršanu projekta “Cult-RInG” pieredzes apmaiņas braucienam uz Zviedriju un Itāliju,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.04.2018. sēdē (protokols
Nr.4/2018§4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 304,00 euro, lai
apmaksātu ārzemju komandējumu dienas naudas braucieniem uz Zviedriju un Itāliju.
2. Palielināt Saulkrastu Tūrisma informācijas centra budžeta plānu par 304,00 euro
(Struktūrvienība 13, ekonomiskās klasifikācijas kods 2121 (Ārzemju komandējumi –
dienas nauda)).
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2018
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.547 protokola pielikumā
§22
Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
Ziņo E.Grāvītis. Dotācijas piešķiršana ir saistīta ar kanalizācijas defekta novēršanu pašvaldības
īpašumā Raiņa ielā 7.
Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa 04.04.2018. iesniegumu par
dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”, lai novērstu avārijas situāciju Raiņa ielā
7, Saulkrastos, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.04.2018. sēdē
(protokols Nr.4/2018§12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 7.pantu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt dotāciju no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem SIA “Saulkrastu
komunālserviss” 9 400,30 euro (bez PVN) apmērā kanalizācijas cauruļvada un
kanalizācijas kolektora defektu likvidēšanai Raiņa ielā 7, Saulkrastos.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīciju “Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļa - Dotācija SIA "Saulkrastu komunālserviss"” par 9 400,00 euro
(Struktūrvienība 019, M3137 ekonomiskās klasifikācijas kods 3261 (Valsts un pašvaldību
budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem)).
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” dotāciju
9 400,30 euro apmērā kā avansa maksājumu pēc pamatojošo dokumentu iesniegšanas
Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
4. SIA “Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā pēc darbu veikšanas iesniedz
Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā aktu par avārijas situācijas
novēršanu Raiņa ielā 7, Saulkrastos.
5. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2018
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.548 protokola pielikumā
§23
Par budžeta grozījumiem
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieka 04.04.2018.
iesniegumu par 2018.gada budžeta ienākumu un izdevumu izmaiņām, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Finanšu komitejas 11.04.2018. sēdē (protokols Nr.4/2018§9), pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, pamatojoties uz 2018.gada projekta
finansēšanas līgumu Nr.2018-1-MDM-M02029,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumus:
1.1.
Palielināt ieņēmumu pozīciju “Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts
budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem (EKK 18.690) par 5 000,00
euro (P5224 1 000,00 euro un P5225 4 000,00 euro).
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
2.1.
Palielināt izdevumu pozīciju “Projekts "Mākslas izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana” (Struktūrvienība 101, Projekts 5224) budžeta
izdevumu plānu EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 1 000,00 euro;
2.2.
Palielināt izdevumu pozīciju “Projekts "Mūzikas izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana” (Struktūrvienība 101, Projekts 5225) budžeta
izdevumu plānu EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 4 000,00 euro.
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3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. un 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.549 protokola pielikumā
§24
Par kredīta ņemšanu un pašvaldības dotācijas piešķiršanu
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs Raitis Keišs informē deputātus par iepirkuma rezultātiem par kultūras nama 1.stāva
pārbūvi.
A.Horsts jautā par būvkomersantu un būvuzraugu.
R.Keišs atbild, ka iepirkumu uzvarējusi SIA “Trigone būve”, būvuzraudzību veiks SIA “Warss+”.
A.Horsts uzdod jautājumu, vai būvkomersants ir informēts, ka nebūs starpmaksājumu.
R.Keišs atbild apstiprinoši, informē, ka SIA “Trigone būve” gaida atbildi no kredītiestādēm.
N.Līcis jautā, kāpēc netika paredzēti starpmaksājumi. R.Keišs atbild, ka dokumentus un līgumu
projektus palīdzējusi izstrādāt dome.
N.Līcis pauž viedokli par nosacījumiem un starpmaksājumu noteikšanu. Diskusija piedalās:
N.Līcis, A.Horsts, R.Keišs, B.Veide.
N.Līcis jautā, vai uz būvniecības laiku kultūras nams tiks slēgts. R.Keišs atbild, ka būvniecība tiks
veikta pa daļām, ir izstrādāts plāns.
Izskatot Saulkrastu pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora
pienākumu izpildītāja 09.04.2018. iesniegumu par pašvaldības dotācijas piešķiršanu Saulkrastu
kultūras nama “Zvejniekciems” 1.stāva pārbūves veikšanai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 11.04.2018. sēdē (protokols Nr.4/2018§13), pamatojoties uz likumu „Par
budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu
un 25.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem
un galvojumiem”
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”-1 (A.Aparjode),
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 20 gadiem par kopējo summu 282 925,03 EUR
apmērā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz
01.01.2019., aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu, tai skaitā:
1.1. valsts budžeta līdzfinansētā kultūras iestādes investīciju projekta “Saulkrastu novada
kultūras nama “Zvejniekciems” renovācija” pabeigšanai 212 193,77 EUR apmērā,
1.2. prioritārā investīciju projekta “Saulkrastu novada kultūras nama “Zvejniekciems”
renovācija” īstenošanai 70 731,26 EUR apmērā.
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt Saulkrastu pašvaldības aģentūras “Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” dotāciju 282 925,03 euro apmērā kā dotāciju pēc kredīta
saņemšanas Valsts kases kontā.
Lēmums Nr.550 protokola pielikumā
Plkst. 16.17 tiek izsludināts pārtraukums.
Sēdi atsāk plkst. 16.29.
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§25
Par 2017. gada finanšu pārskatu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
A.Horsts jautā par siltumenerģijas izmaksu tarifu samazināšanu, ūdens tarifu samazināšanu.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Uldis Stunda uzskata, ka reālākais risinājums
būtu esošo katlu maiņa.
Diskusija par izmaksu samazināšanu. Diskusijā piedalās: A.Horsts, U.Stunda.
U.Stunda pauž viedokli par klientu skaita palielināšanu, par sadarbību ar pašvaldību.
E.Grāvītis izsaka viedokli par atgriešanos pie dalītā tarifa. Diskusijā piedalās: E.Grāvītis, B.Veide,
U.Stunda, A.Horsts.
A.Horsts uzdod jautājumu par L.Paegles ielas remontu, komunikāciju maiņu.
B.Veide skaidro, ka jau bija izstrādāts projekts ielas rekonstrukcijai, bet netika realizēts.
A.Horsts ierosina uzsākt projektēšanas darbus, lai paredzētu jauna tīkla izbūvi un ielas asfaltēšanu.
Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās grāmatvedes 10.04.2018. iesniegumu,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes 11.04.2018. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu un saskaņā
ar Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt PSIA „Saulkrastu slimnīca” 2017.gada pārskatu.
2. Apstiprināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” 2017.gada pārskatu.
3. Apstiprināt SIA „ZAAO” 2017.gada pārskatu.
Lēmums Nr.551 protokola pielikumā
§26
Par 2017. gada finanšu pārskatu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
A.Horsts pauž viedokli par domes vadības ziņojuma 5.punktu – par informāciju par būtiskiem
riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem pašvaldība saskaras. Ierosina papildināt ar
būvniecības un citu pakalpojumu cenu kāpumu.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte skaidro, ka vadības ziņojums ir
sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par publiskā sektora gada pārskata
sagatavošanu un konsolidāciju, 5.punktā norādāmā informācija – riski, kuri skar budžeta
ieņēmumus - tas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis.
A.Horsts uzdod jautājumu par PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” vadības ziņojumā
norādīto budžeta plānu. E.Grāvītis atbild, ka budžeta plānā neparādās kontu atlikumi.
A.Horsts jautā par gada pārskata skaidrojumiem, budžeta deficīts ir 9100 euro, kā PA “Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” segs zaudējumus.
PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” grāmatvede Vizma Vimba paskaidro, ka, sastādot
budžetu, tiek plānoti ieņēmumi un izdevumi, bet iepriekšējā gada atlikumu nevar ieplānot
ieņēmumos, tur arī rodas starpība. Par finanšu līdzekļiem, kas uz 31.decembri ir kontos, jau janvārī
tiek apmaksāti rēķini.
Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās grāmatvedes 10.04.2018. iesniegumu,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes 11.04.2018. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4),
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pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu un saskaņā
ar Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes 2017. gada pārskatu.
2. Apstiprināt konsolidēto Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada pārskatu.
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” 2017. gada pārskatu.
Lēmums Nr.552 protokola pielikumā
§27
Par grozījumiem pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstā 2018.gadam
Ziņo E.Grāvītis.
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone paskaidro nepieciešamību mainīt amata
nosaukumu.
Saulkrastu novada dome (turpmāk- Dome), iepazinusies ar Finanšu komitejas 11.04 2018.
sēdes atzinumu, konstatē:
1) Domē saņemts Saulkrastu vidusskolas direktores 2018.gada 4.aprīļa iesniegums (reģistrēts
Saulkrastu novada domes lietvedības sistēmā ar Nr.9.1/0420180206), ar kuru tiek lūgts
mainīt Saulkrastu vidusskolas amata vietas “Kora diriģents” nosaukumu un profesijas
klasifikatora kodu;
2) Dome 2018.gada 31.janvāra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 425 “Par Saulkrastu novada
pašvaldības 2018.gada amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināts
pašvaldības amatu saraksts 2018.gadam. Lēmuma 19.pielikuma “Saulkrastu vidusskolas
pedagogu mēnešalgu apmēra sadalījums” 1.pozīcijas nosaukums “Kora diriģents”,
profesijas klasifikatora kods “2562 24”;
3) Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumu Nr.354 “Noteikumi par pedagogu
profesiju un amatu sarakstu” 1.pielikuma 9.10.punkts par pedagoga profesiju nosaka amatu
ar nosaukumu “Diriģents” un profesijas kodu “2652 01”.
Lai nodrošinātu precīzu pašvaldības izveidoto amatu uzskaiti, ievērojot Ministru kabineta
2011.gada 10.maija noteikumus Nr.354 “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu”,
pamatojieties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Saulkrastu novada
domes Finanšu komitejas 11.04.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr. 4/2018§3),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 2.maiju mainīt Saulkrastu vidusskolas amata vietas “Kora diriģents”
nosaukumu uz “Diriģents” un mainīt profesijas klasifikācijas kodu no “2652 24” uz “2652
01”.
2. Veikt grozījumus 31.01.2018. domes lēmuma Nr. 425 “Par Saulkrastu novada pašvaldības
2018.gada amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu” 19.pielikumā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars.
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Lēmums Nr.553 protokola pielikumā
§28
Par Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas struktūras izmaiņām
Ziņo E.Grāvītis.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika paskaidro, ka, izvērtējot Juridiskās nodaļas darbinieku
amata pienākumus un darba apjomu, konstatēts, ka amatu pienākumi ir noteikti ļoti detalizēti. Lai
varētu optimizēt Juridiskās nodaļas darbu un sadalīt pienākumus pēc nepieciešamības,
nepieciešams veikt nodaļas struktūras izmaiņas.
S.Osīte jautā, vai vecākais eksperts un iepirkuma speciālists tiks pārdēvēts par juristu.
G.Lipinika atbild apstiprinoši.
N.Līcis jautā, vai viens no šiem darbiniekiem specializēsies iepirkumu jautājumos. G.Lipinika
atbild, ka viens jurists specializēsies iepirkumos, cita jurista amata pienākumos būs normatīvo aktu
izstrāde, bet nepieciešamības gadījumā, strādās arī ar iepirkumiem.
B.Veide pauž viedokli par iepirkumu speciālista amata pienākumiem. Par iepirkumu nolikumu un
līgumu sagatavošanu.
Izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars izsaka viedokli par Juridiskās nodaļas darba optimizēšanu.
Saulkrastu novada dome (turpmāk- Dome), iepazinusies ar Finanšu komitejas 11.04. 2018.
sēdes atzinumu, konstatē:
1) Domē saņemts Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas 2018.gada 9.aprīļa
iesniegums (reģistrēts Saulkrastu novada domes lietvedības sistēmā ar
Nr.8.1/0420180219), ar kuru ierosināts uzsākt Juridiskās nodaļas reorganizāciju;
2) Juridiskās nodaļas nolikuma 13.punkts un Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra
sēdē apstiprinātais Juridiskās nodaļas amatu saraksts nosaka šādu nodaļas struktūrunodaļas vadītājs, divi juristi, iepirkumu speciālists, vecākais eksperts;
3) izvērtējot Juridiskās nodaļas darbinieku amatu aprakstus konstatēts, ka darbinieku amata
pienākumi ir noteikti ļoti detalizēti, kas samazina iespēju efektīvi organizēt Juridiskās
nodaļas darbu darbinieku prombūtnes laikā;
4) izvērtējot Juridiskās nodaļas darbinieku noslodzi gada griezumā, konstatēts, ka tā ir krasi
mainīga un atkarīga gan no iepirkuma plānā paredzētajām aktivitātēm, gan pašvaldības
budžetā apstiprinātajām aktivitātēm. Periodos, kad iepirkumu skaits palielinās, iepirkumu,
t.sk. cenu aptauju organizēšanai iespēju robežās tiek piesaistīts vecākais eksperts un juristi,
kas tobrīd faktiski veic iepirkumu speciālista amata pienākumus;
5) lai nodrošinātu Juridiskās nodaļas darbinieku vienmērīgu noslodzi un efektīvu darbu,
nepieciešams visus Juridiskās nodaļas darbiniekus iesaistīt visu Juridiskās nodaļas funkciju
izpildē.
Lai nodrošinātu efektīvu Juridiskās nodaļas darbu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, kas nosaka, ka “valsts pārvaldi organizē pēc iespējas
efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido,
izvērtējot arī funkciju apjomu”, uz likuma “Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas
nosaka, ka “tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes” un ievērojot
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.04.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.
4/2018§14),
E.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
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1. Ar 2018.gada 2.maiju veikt šādas izmaiņas Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas
struktūrā:
1.1. likvidēt amata vietu “Iepirkumu speciālists”;
1.2. likvidēt amata vietu “Vecākais eksperts”;
1.3. izveidot divas amata vietas “Jurists” (21.amata saime, amata līmenis “IV”, profesijas
kods “2611 01”, mēnešalgas apmērs 1193 euro);
2. Apstiprināt Juridiskās nodaļas amatu sarakstu no 2018.gada 2.maija.

Nr.
p.k.

Amatu saime,
apakšsaime

1

21

2

21

Juridiskā
analīze, izpildes
kontrole
Juridiskā
analīze, izpildes
kontrole

Amata
līmenis

Amata
nosaukums

Profesijas
kods

Algu
grupa

Mēnešalgas
maksimālais
apmērs
(euro)

Amatu
skaits

Mēnešalga
konkrētam
amatam
(euro)
2018.

VA

Juridiskās
nodaļas
vadītājs

1213 23

12

1647

1

1 300

IV

Jurists

2611 01

11

1382

4

1 193

3. Lietvedības un personāla nodaļai veikt grozījumus 31.01.2018. domes lēmuma Nr. 425
“Par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada amatu saraksta un mēnešalgu
apstiprināšanu” 9.pielikumā.
4. Juridiskajai nodaļai izstrādāt grozījumus Juridiskās nodaļas nolikumā un citos iekšējos
normatīvajos aktos, kurus ietekmē Juridiskās nodaļas strukturālās izmaiņas.
5. Lietvedības un personāla nodaļai līdz 2018.gada 2. maijam veikt grozījumus Juridiskās
nodaļas darbinieku amatu aprakstos.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars.
Lēmums Nr.554 protokola pielikumā
§29
Par pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis uzskata, ka lēmuma skaidrojošā daļa ir nepilnīga, jo nav norādīts iesniedzēja viedoklis.
Finanšu daļas vadītājs - finansists Gatis Vīgants paskaidro, ka pēc maksāšanas paziņojuma
saņemšanas iesniedzējs ir deklarējies īpašumā, šobrīd situācija jau ir izmainījusies.
E.Grāvītis skaidro, ka maksāšanas paziņojumi vispirms ir apstrīdami domē, ja dome atstāj spēkā,
var vērsies Administratīvajā rajona tiesā. Nekustamā īpašuma nodoklis ir aprēķināts atbilstoši
saistošajiem noteikumiem.
Diskusija par lēmumprojekta papildināšanu. Diskusijā piedalās: N.Līcis, E.Grāvītis, A.Deniškāne,
O.Vanaga, Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika, izpilddirektora vietnieks A.Gavars.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 21.marta iesniegumu un pamatojoties uz
Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 81.panta otrās daļas 1.punktu, 2009.gada
13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 116.punktu,
2017.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.SN14 „Par nekustamā īpašuma nodokli un
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” 3.1. punktu, saskaņā
ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 11.aprīļa sēdes atzinumu (protokols
Nr.4/2018§1),
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-1 (N.Līcis),
NOLEMJ:
1. Atstāt spēkā 12.02.2018. izdoto Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2018.gadam Nr.18-1876 9.
Lēmums Nr.555 protokola pielikumā
§30
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 19.03.2018.
iesniegumu ar lūgumu nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksu sadalīt termiņos, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes 14.04.218. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr. Nr.4/2018§2,
pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmās daļas 1.punktu un otro
daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 27.12.2018. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu EUR
224,62 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 168,84 un nokavējuma nauda EUR 55,78, par
nekustamo īpašumu /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra apz. 8013 900 0601),
saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:
Pamatparāds
Datums
EUR
Nokavējuma nauda EUR Kopā EUR
25.05.2018.
21.12
6.96
28.08
25.06.2018.
21.12
6.96
28.08
25.07.2018.
21.10
6.98
28.08
27.08.2018.
21.10
6.98
28.08
25.09.2018.
21.10
6.98
28.08
25.10.2018.
21.10
6.98
28.08
25.11.2018.
21.10
6.97
28.07
27.12.2018.
21.10
6.97
28.07
KOPĀ:
168.84
55.78
224.62
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos mēneša laikā. Gadījumā, ja
vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.556 protokola pielikumā
§31
Par pašvaldības īpašumu platību precizēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis
Blankenbergs informē, ka pēc lāzera uzmērīšanas platība tika precizēta.
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Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamā īpašuma speciālista 26.03.2018. iesniegumu
par pašvaldības īpašumu platību precizēšanu pēc kadastrālās uzmērīšanas, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes 11.04.2018. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.4/2018, pamatojoties uz likuma
„Par grāmatvedību” 2.pantu, datu salīdzināšanu ar Valsts zemes dienestu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai precizēt platību Saulkrastu pašvaldības bilancē
esošajiem zemes īpašumiem – zeme zem ēkām un būvēm, bilances konts 1214, saskaņā ar
tabulu.

Īpašuma adrese
10.iela 22 VEF Biķernieki
9.iela 121 VEF Biķernieki
9.iela 135 VEF Biķernieki
Draudzības iela 35,
Zvejniekciems
Jubileja 191A, Jubileja
Jubileja 195A, Jubileja
Mežvidi 141, Mežvidi
Pēterupe 94, Pēterupe
Platkāju iela
Priedes 12, Priedes
Saulīte 182, Saulīte
Saulīte 183, Saulīte
Silmala 186, Silmala
Stacijas ceļš 1
Upes iela 54A, Zvejniekciems
Vēsma 147, Vēsma
Vēsma 237, Vēsma
Vēsma 244, Vēsma
Zvejnieku iela
Krasta iela 16A
Krasta iela
A.Kalniņa iela 2.zemes vienība

Kadastra nr.
80330032706
80330031937
80330032695

uzmērītā platība
ha
0,0516
0,0622
0,0656

80330010563
80330032814
80330030437
80330021484
80330030412
80330011547
80330032305
80330021627
80330021628
80330021669
80330021857
80330011130
80330032810
80330032811
80330032647
80130010165
80130040183
80130010355
80130020248

0,1203
0,0598
0,036
0,0677
0,0643
1,4996
0,0524
0,0552
0,0588
0,0666
0,4072
0,2368
0,0582
0,0782
0,0553
0,426
1,8359
1,0763
0,0708

Lēmums Nr.557 protokola pielikumā
§32
Par pašvaldības zemes īpašuma uzņemšanu bilancē
Ziņo E.Grāvītis.
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis
Blankenbergs paskaidro, ka pie datu salīdzināšanas konstatētas neprecizitātes.
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Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamā īpašuma speciālista 03.04.2018. iesniegumu
par pašvaldības zemes īpašuma uzņemšanu bilancē, izskatīts Saulkrastu novada domes
11.04.2018. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.4/2018, pamatojoties uz likuma „Par
grāmatvedību” 2.pantu un 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1486 ,,Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti’’,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt pašvaldības bilancē pie pašvaldības dzīvokļa
īpašuma Skolas ielā 2-4 piederošās 4135/35237 domājamās daļas no zemes, īpašums
Skolas iela 2, Saulkrasti (kad.Nr.80130020347), dzīvoklim piederošo zemes platību 199
kv.m, vērtība 3371.3 euro, atbilstoši Valsts zemes dienesta noteiktajai kadastra vērtībai.
Lēmums Nr.558 protokola pielikumā
§33
Par Darba koplīguma noslēgšanu ar
Saulkrastu novada izglītības iestādes Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas
arodorganizācija un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola
Ziņo E.Grāvītis.
G.Lāčauniece jautā par koplīguma 7.6 punktu.
E.Grāvītis skaidro, ka šis koplīgums ir sagatavots tādā redakcijā, kā ir pārējām izglītības iestādēm,
izņemot to, kas bija specifisks Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai.
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktora 2018.gada 21.marta
iesniegumu „Par priekšlikumiem koplīgumam”, kas skatīti Finanšu komitejas 2018.gada 11.aprīļa
sēdē (protokols Nr.4/2018§10) 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”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt Darba koplīgumu ar Saulkrastu novada izglītības iestādes Vidzemes jūrmalas
Mūzikas un mākslas skolas arodorganizāciju un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas
skolu.
2. Pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku Aivaru Gavaru Saulkrastu
novada domes vārdā parakstīt darba koplīgumu.
Lēmums Nr.559 protokola pielikumā
§34
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un
lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām
Ziņo E.Grāvītis.
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis
Blankenbergs paskaidro nepieciešamību noteikt zemes lietošanas mērķi.
N.Līcis jautā vai nevar noteikt dalīto lietošanas mērķi, paredzot atšķirīgas daļas ražošanai un
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glabātuvei. E.Grāvītis atbild, ka tur nav glabātuves.
N.Līcis jautā vai nevar noteikt mērķi, kas nākotnē ļautu teritoriju saglabāt zivsaimniecības
izpausmēm.
A.Blankenbergs paskaidro, ka lūgums mainīt lietošanas mērķi izteica Skultes ostas pārvalde.
E.Grāvītis informē, ka lēmums nepieciešams zemes nomas līguma reģistrācijai zemesgrāmatā.
Pašvaldības izpilddirektors Aivars Gavars skaidro, ka šī nav zemes vienība, bet zemes vienības
daļa, mērķis tiek noteikts uz brīdi, kamēr tiek iznomāts, zemes vienības lietošanas mērķis nenosaka
tiesības ar kaut ko nodarboties. Ar lietošanas mērķa maiņu mainīsies tikai kadastrālā vērtība.
Izskatot Skultes ostas pārvaldnieka 16.04.2018. iesniegumu par lietošanas mērķu
noteikšanu zemes vienības daļām zemes vienībā “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 8.7266 ha un rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve (turpmāk – NĪLM kods 1001), platība 0.6634 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”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav,
„ATTURAS”-5 (S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere),
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 7.0996 ha,
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001) - platība 2.2904 ha.
2. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 803300104148004 lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001) - platība 0.2223 ha.
3. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 803300104148005 lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001) - platība 1.0651 ha.
4. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 803300104148006 lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001) - platība 0.3396 ha.
5. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam: Puškina iela 14, Rīga, LV- 1050.
Lēmums Nr.560 protokola pielikumā
§35
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu novada pašvaldībā 2018.gada 9.aprīlī saņemts Saulkrastu novada domes
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista iesniegums ar
lūgumu saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu,
2003.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 2., 2.1 punktu, un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes (turpmāk –
Dome) 2018.gada 28.februāra sēdes lēmumu Nr.439 (Prot.Nr.2/2018§10) “Par dzīvokļa īres
27

līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/”, izskatīt domes sēdē jautājumu par /vārds, uzvārds/
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu adresē: /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads.
Ņemot vērā Saulkrastu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatētos faktus un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu,
12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot,
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Lēmums Nr.561 protokola pielikumā
§36
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” realizēšanai
Ziņo E.Grāvītis.
Finanšu daļas vadītājs – finansists Gatis Vīgants informē, ka, pamatojoties uz veikto iepirkuma
procedūru un sagatavoto projekta pieteikumu, ir mainījusies projekta finansējuma atbalsta
intensitāte uz 57,69%. Nepieciešams precizēt lēmumu kredīta ņemšanai.
N.Līcis jautā, kādi bija argumenti Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk -CFLA) par
procentu maiņu.
G.Vīgants atbild, ka kopējas projekta izmaksas ir lielākas, nekā bija paredzēts sākumā.
N.Līcis vai procenti tika rēķināti no visas summas. G.Vīgants atbild apstiprinoši.
N.Līcis jautā, kāda ir finansiālā starpība. G.Vīgants paskaidro, ka finansiāla starpība attiecās uz
avansa saņemšanu, samazinās procentu likme, jo nepieciešams lielāks kredīts.
E.Grāvītis paskaidro, ka, sākotnēji bija paredzēts, ka finansiālais atbalsts būs 79% no kopējām
projekta izmaksām. Iepirkuma rezultātā konstatēts, ka izmaksas ir lielākas, nekā sākotnēji bija
paredzēts, bet CFLA līdzfinansējuma apmērs paliek nemainīgs.
N.Līcis jautā, kuras ielas plānots pārbūvēt 1.kārtā.
Izpilddirektora vietnieks A.Gavars atbild - Pirmā iela, Svētku iela un Ostas iela.
N.Līcis jautā, kad varētu parakstīt līgumu ar CFLA un uzsākt darbus. E.Grāvītis atbild, ka līgums
varētu būt noslēgts līdz maija beigām.
N.Līcis uzdod jautājumu, vai ir noslēgts līgums par būvuzraudzību. B.Veide atbild, ka līgumu var
noslēgt tikai pēc apstiprinājuma saņemšanas no CFLA.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista 17.04.2018. iesniegumu par kredīta ņemšanu
Valsts kasē projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība
Saulkrastu novadā” realizācijai, pamatojoties uz atklātā konkursa “Sešu ielu pārbūve un divu ielu
izbūve Saulkrastu novadā” rezultātiem un atklātā konkursa “Būvuzraudzības pakalpojuma
nodrošināšana sešu ielu pārbūvei un divu ielu izbūvei Saulkrastu novadā” rezultātiem, sagatavoto
projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā”
pieteikuma precizējumu Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai, likumu „Par budžetu un finanšu
vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem,”
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 20 gadiem 420 689,31 EUR apmērā, ar
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz
01.01.2019. projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras
attīstība Saulkrastu novadā” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības
budžetu.
2. Atcelt 28.03.2018. Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.512 „Par aizņēmuma ņemšanu
Valsts kasē projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras
attīstība Saulkrastu novadā”” realizēšanai.
Lēmums Nr.562 protokola pielikumā
§37
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, Rīga, 11.04.2018. iesniegumu ar lūgumu
nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksu sadalīt termiņos, pamatojoties uz likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmās daļas 1.punktu un otro, sesto un septīto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode) „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 27.08.2018. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu EUR
151,47 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 149,38 un nokavējuma nauda EUR 2,09, par
nekustamo īpašumu /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads
(kadastra apz. 8033 001 0025), saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:
Pamatparāds
Datums
EUR
Nokavējuma nauda EUR Kopā EUR
25.06.2018.
49.79
0.69
50.48
25.07.2018.
49.79
0.70
50.49
27.08.2018.
49.80
0.70
50.50
KOPĀ:
149.38
2.09
151.47
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos mēneša laikā. Gadījumā, ja
vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.563 protokola pielikumā
§38
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala
Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo E.Grāvītis.
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Izskatot Saulkrastu novada domes Izsoles komisijas sekretāres 17.04.2018. iesniegumu par
nenotikušu neapbūvēta zemes gabala izsoli, pamatojoties uz 13.04.2018. Saulkrastu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, izsoles noteikumu 43.1. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode) „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas
iela 21 (kadastra Nr. 80130033068), Saulkrasti, Saulkrastu novads, 2018.gada 13.aprīļa
izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam (13.04.2018. plkst. 9.50) nav reģistrēts
neviens izsoles dalībnieks.
Lēmums Nr.564 protokola pielikumā
§39
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala
Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Izsoles komisijas sekretāres 17.04.2018. iesniegumu par
nenotikušu neapbūvēta zemes gabala izsoli, pamatojoties uz 13.04.2018. Saulkrastu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, izsoles noteikumu 43.1. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas
iela 23 (kadastra Nr. 80130033069), Saulkrasti, Saulkrastu novads, 2018.gada 13.aprīļa
izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam (13.04.2018. plkst. 9.50) nav reģistrēts
neviens izsoles dalībnieks.
Lēmums Nr.565 protokola pielikumā
§40
Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala
Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Lietvedības un personāla nodaļas Klientu apkalpošanas speciālistes 18.04.2018.
iesniegumu par 13.04.2018. organizētās izsoles rezultātiem, kurā tika izsolīts pašvaldības
nekustamais īpašums neapbūvēts zemesgabals Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
kadastra Nr. 8013 003 3067, platība 0,2641 ha, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes
28.02.2018. sēdē apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela
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19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles noteikumu 39.punktu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala Pļavas ielā 19, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013
003 3067, platība 0,2641 ha, izsoli, saskaņā ar 13.04.2017. protokolu.
2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/, /adrese/, Rīga, LV-1005, Nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu ar
kadastra Nr.8013 003 3067, kura platība 0,2641 ha, kas atrodas Pļavas ielā 19, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā.
3. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības uzskaites konta “Krājumi un
ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai” īpašumu Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, un mežaudzi Pļavas iela 19, Saulkrasti Saulkrastu novads.
Lēmums Nr.566 protokola pielikumā

Sēdi slēdz plkst.17.25
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla
nodaļas vecākā lietvede

E.Grāvītis

I.Gavrilova

Protokols parakstīts 03.05.2018.
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