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 30.maijā

Nr. 7/2018

Sēde sasaukta 2018.gada 30.maijā plkst. 15.00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Bruno Veide, Ivars Veide, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne,
Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra Ozola-Ozoliņa, Normunds Līcis (no 3.jautājuma), Līga
Vaidere (līdz 47.jautājumam), Mārtiņš Kišuro, Alens Horsts, Santa Ancāne.
Nepiedalās deputāti:
Aiva Aparjode (aizņemta pamatdarbā)
Oksana Vanaga (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 papildināt darba kārtību ar
šādiem jautājumiem:
58. Par Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas galvenā speciālista degvielas patēriņa normu
personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai,
apstiprināšanu
59. Par Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu
60. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „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 25.04.2018. domes sēdes lēmumu
izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par adreses piešķiršanu
3. Par adreses piešķiršanu un likvidēšanu
4. Par adreses piešķiršanu un likvidēšanu
5. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
6. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Aizvēji”
10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Saulkrastu tenisa klubs”
11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „MOMI”
12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Unisolo”
13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Liedis”
14. Par detālplānojuma “Dainuvītes” izstrādes uzsākšanu
15. Par iekšējo noteikumu “Par grozījumu 2012.gada 31.oktobra nolikumā “Saulkrastu novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikums”” apstiprināšanu
16. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu
tūrisma objekta “Baltā kāpa”, Kāpu ielā, Saulkrastos” apstiprināšanu
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
17. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā
18. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas
Stratēģiskās daļas saskaņošanu
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
19. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
20. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
21. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
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 izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
27. Par Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
2017.gada atskaites apstiprināšanu
28. Par iekšējo noteikumu “Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā”
apstiprināšanu
Finanšu komitejas lēmumi
29. Par iekšējo noteikumu “Par grozījumu 2013.gada 25.septembra nolikumā “Saulkrastu
novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums”” apstiprināšanu
30. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 27.jūnija nolikumā
“Juridiskās nodaļas nolikums”” apstiprināšanu
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31. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējos
noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu
32. Par iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra
iekšējos noteikumos Nr.1/2018 “Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo
garantiju nolikums”” apstiprināšanu
33. Par grozījumiem Telpu nomas maksas cenrādī Saulkrastu novada pašvaldības izglītības
iestādēs
34. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākuma nodrošināšana Saulkrastu novadā”
realizāciju
35. Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas budžetā
36. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Labierīcību infrastruktūras izveide Baltās
kāpas teritorijā” realizēšanai
37. Par projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” realizāciju
38. Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā
39. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā
40. Par grozījumiem Sociālo pabalstu budžetā
41. Par grozījumiem Saulkrastu Tūrisma informācijas centra budžetā
42. Par finansējuma piešķiršanu Bērnu tiesību aizsardzības dienas pasākumam
43. Par dotācijas piešķiršanu aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
44. Par finansējuma piešķiršanu no speciālā budžeta līdzekļiem jaunu koka elementu izbūvei
45. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Coast4us” realizēšanai
46. Par parāda samaksas sadalīšanu termiņos
47. Par Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu
48. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas –
pārdošanas līguma noslēgšanu
49. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 24 Rīgā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu
50. Par zemes īpašuma Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, otrās izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
51. Par zemes īpašuma Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, otrās izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
52. Par zemes īpašuma ,,Vēsma 218’’, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
53. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
54. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
55. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
56. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” telpu (sporta
grupiņas) remontdarbiem
57. Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas amatu sarakstā
58. Par Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas galvenā speciālista degvielas patēriņa normu
personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai,
apstiprināšanu
59. Par Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu
60. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
§1
Pašvaldības izpilddirektora vietnieka ziņojums par
25.04.2018. domes sēdes lēmumu izpildi
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Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars ziņo par 25.04.2018. domes sēdes lēmumu
izpildi. Pieci jautājumi nav izpildīti. Nav saņemti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinumi par divu saistošo noteikumu izdošanu – “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales
un peldvietu lietošanu”” un “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā””. Procesā ir trīs jautājumi par
aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē:
1) Jautājums “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Saulkrastu sociālā dienesta un Dienas
aprūpes centra, Stirnu ielā 23a, būvprojekta izstrādei” - pēc iepirkuma rezultāta būs zināma
summa aizņēmuma ņemšanai.
2) Jautājums “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” realizēšanai” - projekta
iesniegums ir iesniegts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, pēc līguma noslēgšanas tiks
ņemts aizņēmums.
3) Jautājums “Par kredīta ņemšanu un pašvaldības dotācijas piešķiršanu” kultūras nama
“Zvejniekciems” remontam - Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē 20.06.2018. tiks izskatīts jautājums par aizņēmuma piešķiršanu.
Pārējie darba kārtības jautājumi izpildīti.
A.Horsts jautā, vai ir apstiprināts būvnieks kultūras nama “Zvejniekciems” pārbūves veikšanai.
A.Gavars atbild, ka līgums ir noslēgts.
A.Gavars lūdz informēt, kāds medijs filmē domes sēdi un kādiem mērķiem tiks izmantota šī
filmēšana.
Operators informē, ka ir medijs “Saulkrastu Ziņas”, mērķis - domes sēdes tiešraide, tiek filmēti
deputāti.
Izpilddirektora vietnieka ziņojums pieņemts zināšanai.
§2
Par adreses piešķiršanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, Saulkrasti, 18.04.2018. iesniegumu par
adreses piešķiršanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 9., 11.punktu un 16.05.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 5/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt ēkām ar kadastra apz. 80130030201005 un 80130030201006, adresi – Rīgas iela 98,
Saulkrasti, Saulkrastu novads.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai un /vārds, uzvārds/ uz deklarēto
dzīvesvietas adresi: /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV -2160.
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.567 protokola pielikumā
§3
Par adreses piešķiršanu un likvidēšanu
Ziņo B.Veide.
4

Plkst. 15.05. ierodas deputāts N.Līcis
Izskatot Valsts zemes dienesta 19.04.2018. iesniegumu par adreses precizēšanu,
pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 9. un
11.punktu un 16.05.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu
(protokols Nr. 5/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (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), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apz. 80330010966, adresi – Ziemeļblāzmas iela 1,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
2. Likvidēt adresi “Alksnāji”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai.
4. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietas adresi: /adrese/, Rīga, LV -1010.
Lēmums Nr.568 protokola pielikumā
§4
Par adreses piešķiršanu un likvidēšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot Valsts zemes dienesta 19.04.2018. iesniegumu par adreses precizēšanu,
pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 9. un
11.punktu un 16.05.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu
(protokols Nr. 5/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010095, funkcionāli saistītajām
ēkām ar kadastra apz. 80330010095001, 80330010095002, adresi – Tallinas iela 22B,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
2. Likvidēt adresi “Alkšņi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai.
4. Lēmumu nosūtīti /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietas adresi: /adrese/,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV -2161.
Lēmums Nr.569 protokola pielikumā
§5
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Saulkrasti, 19.04.2018.
iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumiem Rudzu iela 8, kadastra Nr.
Nr.80330010983, un Rudzu iela 6, kadastra Nr. 80330010998, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
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Saulkrastu novads, kas izskatīts 16.05.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē,
protokols Nr.5/2018, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr. SN 11/2017 ,,Par Saulkrastu
novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
apstiprināšanu’’, 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,”
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Rudzu iela 8 un Rudzu iela 6, Zvejniekciems,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, zemes ierīcības projektu, kadastra
Nr.80330010983, 80330010998.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
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.570 protokola pielikumā
§6
Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu,
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
N.Līcis lūdz uzrādīt plānu, jautā, vai ēka ir nodota ekspluatācijā.
B.Veide skaidro, ka plāns pašlaik nav pieejams, jautājums tika izskatīts Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdē.
Izpilddirektora vietnieks A.Gavars paskaidro, ka notiek būvdarbi, ēka nav nodota ekspluatācijā.
N.Līcis jautā, vai lietošanas mērķis ir atbilstošs teritorijas plānojumam.
Nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs atbild apstiprinoši.
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, Rīga, 20.04.2018. iesniegumu par
nekustamā īpašuma Rīgas iela 77C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, sadali, kurš izskatīts
16.05.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.5/2018,
pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698
“Adresācijas noteikumi” 11. punktu, 12.1. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Rīgas iela 77C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra
Nr. 80130031815, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus.
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130031817, platība 0.0168 ha, ēkai ar
kadastra apz.80130031411002 adresi, Katrīnbādes iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
nosakot zemes lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kods –
0908, platība 0.0168 ha.
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3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130031815, platība 0.0957 ha, ēkai ar kadastra
apz.80130031411001 adresi Katrīnbādes iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nosakot
zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve, kods – 0801, platība 0.0957 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.571 protokola pielikumā
§7
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo B.Veide.
N.Līcis jautā, kāds iepriekš bija noteikts lietošanas mērķis.
B.Veide atbild, ka lauksaimniecība.
N.Līcis jautā, vai zemes gabali nav kāpu aizsargjoslā.
Būvvaldes vadītāja L.Pilsētniece atbild, ka lietošanas mērķis tiek noteikts atbilstoši
detālplānojumam.
Izskatot /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ 03.05.2018. iesniegumu par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas
sēdē, protokols Nr. 5/2018, 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,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienībai Mēness iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads ar kadastra apz. 80330011469 lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve, kods 0601, platība 0,2453 ha.
2. Noteikt zemes vienībai Mēness iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads ar kadastra apz. 80330011470 lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve, kods 0601, platība 0,2404 ha.
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.
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.572 protokola pielikumā
§8
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo B.Veide.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 07.05.2018. iesniegumu, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības
un vides komitejas 16.05.2018. sēdē, protokols Nr. 5/2018, 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,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienībai Stirnu ielā 23, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, ar kadastra Nr.
80130020173, lietošanas mērķi - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, kods 0901,
platība 10959 kv.m.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.
Lēmums Nr.573 protokola pielikumā
§9
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar SIA „Aizvēji”
Ziņo B.Veide.
A.Horsts norāda uz drukas kļūdu.
A.Horsts jautā L.Vaiderei par iekārtu uzstādīšanu.
L.Vaidere atbild, ka nav SIA “Aizvēji” īpašniece, uzņēmumā veic algotu darbu.
A.Horsts piebilst, ka Saulkrastu “Vienotības” priekšvēlēšanu avīzē ir norādīta informācija, ka Līga
Vaidere ir atpūtas kompleksa “Aizvēji” īpašniece.
L.Vaidere atbild, ka ir saimniece, nevis īpašniece.
A.Horsts jautā vai tiks uzstādītas iekārtas un zemes gabals tiks ierobežots, vai būs aizliegums
uzturēties citām personām un vai zemes gabals tiks ierādīts dabā.
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis
Blankenbergs atbild, ka zemes gabals jau ir ierādīts dabā,
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars paskaidro, ka stacionāras iekārtas nav
paredzēts uzstādīt, iespējams, tiks uzstādītas vieglās konstrukcijas, piem., fotoaparāta statīvs.
Ierobežot zemes gabalu sabiedriskajā teritorijā nedrīkst, šāda atļauja netiek dota.
Izskatot SIA „Aizvēji” valdes locekļa 2018.gada 14.maija iesniegumu, atbilstoši 2018.gada
16.maija Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes
atzinumam (protokols Nr.5/2018), 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”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās L.Vaidere.
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar SIA „Aizvēji” zemes nomas līgumu uz laika periodu no 2018.gada 1.jūnija līdz
2018.gada 1.septembrim par Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80330011006, daļas 100 m2 platībā, pludmalē pretī atpūtas
kompleksam “Aizvēji”, nomu.
Lēmums Nr.574 protokola pielikumā
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§10
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar SIA “Saulkrastu tenisa klubs”
Ziņo B.Veide. Autobusa pieturai piegulošā kafejnīca. Zemes gabals tiek izdalīts no autoceļa un
tiek nodots nomā SIA “Saulkrastu tenisa klubs”.
L.Vaidere jautā par atrašanas vietu.
B.Veide skaidro par zemes gabala atrašanas vietu.
Saulkrastu novada pašvaldībā 2018.gada 17.aprīlī saņemts Saulkrastu novada domes
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista iesniegums ar
lūgumu, pamatojoties uz zemes vienības daļas robežu plānu (kadastra apz.801300202368001) un
SIA “Saulkrastu tenisa klubs” 04.01.2018. iesniegumu par zemes iznomāšanu, izskatīt jautājumu
par zemes nomas līguma slēgšanu ar SIA “Saulkrastu tenisa klubs,” par zemes vienības daļu 249
m2 platībā, no Saulkrastu pašvaldībai piederošā īpašuma V101, kadastra apz.80130020236.
SIA “Saulkrastu tenisa klubs” iesniegums atkārtoti izskatīts 2018.gada 16.maija Saulkrastu
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (prot.Nr.5/2018).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 4.punktu, 7.2. un 9.1.apakšpunktu, atbilstoši 2018.gada 16.maija
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumam
(prot.Nr.5/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar SIA “Saulkrastu tenisa klubs”, zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem par
Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes īpašuma “V101”, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, kadastra apzīmējums 80130020236, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu
801300202368001, 0,0249 ha platībā, iznomāšanu, esošās apbūves uzturēšanai.
Lēmums Nr.575 protokola pielikumā
§11
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar SIA „MOMI”
Ziņo B.Veide.
A.Horsts pauž viedokli par inventāra piegādi.
Izskatot SIA „MOMI” valdes priekšsēdētājas 2018.gada 17.aprīļa iesniegumu “Par
saimnieciskās darbības veikšanu – SUP dēļu nomu”, atbilstoši 2018.gada 16.maija Saulkrastu
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumam (protokols
Nr.5/2018), 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”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar SIA „MOMI”, zemes nomas līgumu uz laika periodu no 2018.gada 1.jūnija līdz
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2018.gada 15.septembrim par Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80130020246, daļas 100 m2 platībā, peldvietā “Centrs”, nomu, SUP
dēļu nomas nodrošināšanai un inventāra piegādei.
Lēmums Nr.576 protokola pielikumā
§12
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar SIA „Unisolo”
Ziņo B.Veide.
M.Kišuro norāda, ka lēmumprojekta pielikumā ir norādīta nepareiza jauda, kura nepieciešama
saldēto sulu aparāta pieslēgšanai.
N.Līcis uzskata, ka nomas maksa 15 euro mēnesī pilsētas centra pludmalē ar elektrības pieslēgumu
ir pārāk maza.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars paskaidro, ka notiek darbs pie saistošo
noteikumu izstrādes, lai noteiktu nomas maksas apmēru. Pašvaldības pamatmērķis nav nopelnīt,
bet lai pēc iespējas vairāk apmeklētāji Saulkrastos saņem kvalitatīvu pakalpojumu.
N.Līcis pauž viedokli par nomas maksas apmēru un vietu, uzskata, ka summai jābūt no 60 euro
līdz 100 euro plus PVN.
A.Horsts jautā, kā notiks elektroenerģijas uzskaite, cik vēl ir šādas nomas zonas tuvumā.
A.Gavars paskaidro, ka elektrības patēriņš tiek rēķināts pēc kontrolskaitītāja. Neviens cits
pieteikums uz šo nomas vietu nav saņemts.
A.Horsts jautā, cik tehniski vēl elektriskie pieslēgumi ir iespējami. A.Gavars atbild, ka vēl ir
iespējami 14 pieslēgumi.
Diskusija par pieslēgumiem un elektrisko jaudu. Diskusijā piedalās: A.Horsts, A.Gavars, N.Līcis.
B.Veide informē, ka, ja tiks noslēgts līgums par zemes gabala nomu, jautājums par ielu
tirdzniecības atļaujas izsniegšanu tiks izskatīts Atļauju komisijā.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika informē, ka šobrīd zemes noma notiek saskaņā ar
Ministru kabineta 735.noteikumiem “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, notiek
darbs pie saistošo noteikumu izstrādes, lai noteiktu citu kārtību. Blakus pašvaldība ir iznomājusi
teritoriju SIA “LatQuality” ar nomas maksas apmēru 60 euro mēnesī par 170 m2 nomu. Šobrīd
tiek skatīts jautājums par 10 m2 nomu.
A.Horsts informē, ka SIA “Unisolo” zemes noma kopā ar tirdzniecības atļauju izmaksās 54,45
euro.
N.Līcis izsaka viedokli, ka ar SIA “LatQuality” nav noslēgts zemes nomas līgums par Jūras parka
teritoriju. Ierosina zemes nomas maksu noteikt 50 euro plus PVN mēnesī un papildināt līguma
projekta 5.1.3 punktu par atkritumu apsaimniekošanu, ar vārdiem “nodrošināt atkritumu urnu
tirdzniecības punkta darbības laikā”
E.Grāvītis uzskata, ka 5.1.3. punkts arī nosaka regulāru atkritumu izvešanu un urnas uzstādīšanu.
Debates par 5.1.3. punkta precizēšanu. Debatēs piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis, B.Veide, A.Horsts.
N.Līcis ierosina 5.1.3. punktu izteikt šādā redakcijā: “Nodrošināt apmeklētājiem pieejamu
atkritumu urnu, noslēgt Līgumu par Zemes vienībā radīto atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu
apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu”.
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par N.Līča priekšlikumu noteikt zemes nomas maksu 50 euro
plus PVN mēnesī.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 4 (S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte,
L.Vaidere), „PRET”- 2 (B.Veide, A.Horsts), „ATTURAS”-7 (E.Grāvītis, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, S.Ancāne),
N.Līča priekšlikums noraidīts.
E.Grāvītis aicina balsot par N.Līča priekšlikumu precizēt līguma 5.1.3 punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne,
S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne), „PRET”-3 (B.Veide,
I.Veide, A.Horsts), „ATTURAS”- 1 (G.Lāčauniece),
NOLEMJ:
Precizēt līguma 5.1.3.punktu šādā redakcijā: “Nodrošināt apmeklētājiem pieejamu atkritumu urnu
nomas vietā, noslēgt Līgumu par Zemes vienībā radīto atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu
apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu”.
A.Horsts paskaidro savu balsojumu – uzskata, ka līgums ir sagatavots korekti, izmaiņas nav
nepieciešamas.
N.Līcis uzdod jautājumu, kā tiks nodrošināta elektrības uzskaite. E.Grāvītis atbild, ka ar
kontrolskaitītājiem. A.Gavars paskaidro kontrolskaitītāja uzstādīšanas un elektrības patēriņa
apmaksas kārtību.
Izskatot SIA „Unisolo” valdes priekšsēdētāja 2018.gada 9.maija iesniegumu “Par ielu
tirdzniecību”, atbilstoši 2018.gada 16.maija Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības
un vides komitejas sēdes atzinumam (protokols Nr.5/2018), pamatojoties uz Ministru kabineta
30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar SIA „Unisolo”, zemes nomas līgumu uz laika periodu no 2018.gada 1.jūnija
līdz 2018.gada 31.augustam par Saulkrastu novada pašvaldības piederoša nekustamā
īpašuma Ainažu ielā 13D, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8013 002 0055
(Saulkrastu peldvietas “Centrs” teritorijas “Jūras parks” zonā), daļas 10 m2 platībā, nomu,
ielu tirdzniecībai.
Lēmums Nr.577 protokola pielikumā
§13
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar SIA “Liedis”
Ziņo B.Veide.
Izskatot SIA „Liedis” komercdirektora 2018.gada 7.maija iesniegumu “Par komercdarbību
pludmalē”, atbilstoši 2018.gada 16.maija Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un
vides komitejas sēdes atzinumam (protokols Nr.5/2018), 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”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar SIA „Liedis”, zemes nomas līgumu uz laika periodu no 2018.gada 1.jūnija līdz
2018.gada 15.septembrim par Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80130020246, daļas 50 m2 platībā, pie auto stāvlaukuma Vidrižu
ielas galā, nomu, pontona un laipas uzstādīšanai un komercizbraucienu organizēšanai ar
katamarānu “SPĪDOLA-R”.
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Lēmums Nr.578 protokola pielikumā
§14
Par detālplānojuma “Dainuvītes” izstrādes uzsākšanu
Ziņo B.Veide.
Būvvaldes valdītāja Līga Pilsētniece norāda uz drukas kļūdu līguma projekta 1.2 punktā.
N.Līcis uzdod jautājumu, vai pašvaldībai nav plānots izpildīt prasības attiecībā uz ceļiem.
L.Pilsētniece atbild, ka piebraukšana ir tikai no Skultes pagasta.
L.Vaidere jautā par īpašuma atrašanas vietu.
L.Pilsētniece uzrāda situācijas plānu.
Saulkrastu novada domē saņemts SIA “Knokk Knokk”, reģistrācijas Nr.40203108122,
2018.gada 2.maija iesniegums (iereģistrēts domes lietvedības sistēmā 02.05.2018. ar
Nr.8.9/0520180046/IN2747) par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam –
zemes gabalam “Dainuvītes”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes
kadastra Nr.80330010783. Iesniegumam pievienots shematisks priekšlikums detālplānojuma
izstrādei un zemes gabala īpašnieku pilnvara.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.pantu, Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 38. un 98.punktu, Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, saskaņā ar
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.05.2018. sēdes atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam “Dainuvītes”, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, zemes gabala kadastra Nr.80330010783.
2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu.
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu Pilsētnieci.
4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma izstrādes
ierosinātāju divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.579 protokola pielikumā
§15
Par iekšējo noteikumu “Par grozījumiem 2012.gada 31.oktobra nolikumā “Saulkrastu
novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo B.Veide.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika ierosina papildināt Dzīvokļu komisijas nolikuma
1.punktu ar vārdiem “kuru izveido ar domes lēmumu uz domes pilnvaru laiku” un nolikuma
7.punktu ar vārdiem “kuru amatā apstiprina dome”. Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka iesniegumu veikt grozījumus
Dzīvokļu komisijas nolikumā sakarā ar Juridiskās nodaļas restrukturizāciju un iekšējo noteikumu
“Par grozījumu 2012.gada 31.oktobra nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu
komisijas nolikums”” projektu, pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas
atzinumu (16.05.2018. protokols Nr.5/2018 §13) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Par grozījumiem 2012.gada
31.oktobra nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikums””.
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
Lēmums Nr.580 protokola pielikumā
§16
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu
“Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu tūrisma objekta “Baltā kāpa”, Kāpu ielā,
Saulkrastos” apstiprināšanu
Ziņo B.Veide.
N.Līcis pauž viedokli, ka samaksa 4 euro par otro un katru nākamo autostāvvietas lietošanas
stundu ir pārāk liela, uzskata, ka noteikumos jānosaka samaksa par autostāvvietas lietošanu 2 euro
stundā.
Debatēs piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis, S.Ozoliņa-Ozola, S.Ancāne, A.Horsts.
A.Horsts uzskata, ka arī pirmo stundu jānosaka 4 euro, netālu ir plaša stāvvieta, kur par 3 euro
mašīnu var turēt visu dienu.
S.Ancāne izsaka viedokli, ka tā nav vieta, kur uzturēties ilgstoši, bet vieta, kuru apmeklētāji
īslaicīgi apskata, cilvēku plūsma ir ļoti liela. Ierosina noteikt maksu par autostāvvietas lietošanu 3
euro stundā.
E.Grāvītis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, ņemot vērā deputātu viedokļu dažādību, izskatīt
atkārtoti komitejas sēdēs. Deputāti neatbalsta E.Grāvīša priekšlikumu.
Deputāti vienojās noteikt maksu par autostāvvietas lietošanu 3 euro stundā, minimālo maksu par
maksas autostāvvietas lietošanu -3,00 euro.
M.Kišuro jautā, kāda ir pēdējā vienošanās ar kafejnīcas īpašnieku.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Uldis Stunda atbild, ka rakstiska vienošanās nav,
bet kafejnīcas īpašnieks tika uzklausīts. Attiecībā uz jauno kafejnīcas projektu, SIA “Saulkrastu
komunālserviss” saskaņoja satiksmes marķējumu gar kafejnīcas pusi, pie kioska, kafejnīcas ieejas
un pie vārtiem, kuri paredzēti preču piegādei. Četrās vietās ir plānots stāvēšanas aizliegums.
Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu
tūrisma objekta “Baltā kāpa”, Kāpu ielā, Saulkrastos” projektu un pamatojoties uz
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2018.gada 16.maija atzinumu (Nr. 5/2018 §11) un
uz likuma ”Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43. panta trešo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par maksas stāvvietu pie
Saulkrastu tūrisma objekta “Baltā kāpa”, Kāpu ielā, Saulkrastos”.
2. Apstiprinātos saistošus 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.
13

Lēmums Nr.581 protokola pielikumā
§17
Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā
Ziņo G.Lāčauniece.
N.Līcis uzdod jautājumu, kuri ir tie gadījumi, kad atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības
izpilddirektors un kad izpilddirektora vietnieks.
E.Grāvītis atbild, ka šobrīd izpilddirektora vietnieks pilda izpilddirektora pienākumus.
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone paskaidro, ka divu nedēļu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām amatpersonu sarakstā,
ņemot vērā, ka izpilddirektors ir attaisnotā prombūtnē, par atbildīgo par lēmuma izpildi tika
ierakstīts izpilddirektora vietnieks.
Izskatot Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas priekšsēdētājas
Ingūnas Feldmanes 15.05.2018. iesniegumu par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas
sastāvā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Saulkrastu
novada domes Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2018. atzinumu (protokols Nr.4/2018§1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Veikt šādas izmaiņas Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā:
1.1. atbrīvot no Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva Ritu Brīvkalni ar 01.06.2018.
2. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora vietnieks.
Lēmums Nr.582 protokola pielikumā
§18
Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam
2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu
Ziņo G.Lāčauniece.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis informē par deinstitucionalizācijas plāna
2017.-2020. gadam 2.redakcijas stratēģisko daļas saskaņošanas nepieciešamību. No tā ir atkarīgs
Eiropas finansējuma sadalījums, Saulkrastu pašvaldībai ir noteikts finansējums 269 353,52 euro
apmērā, no kā 228 000 euro Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums divām aktivitātēm –
Dienas aprūpes centra izveidei un rehabilitācijas pakalpojumu izveidei bērniem ar funkcionālajiem
traucējumiem.
A.Horsts uzdod jautājumu par pašvaldības līdzfinansējumu.
P.Lielmanis atbild, ka pašvaldības līdzfinansējums ir 15%.
Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga informē, ka Dienas aprūpes centra pakalpojums būs
nepieciešams 12 personām, rehabilitācijas pakalpojumi – 17 bērniem.
E.Lielmanis informē, ka Dienas aprūpes centra izveidei ir paredzēts arī Eiropas Sociālā fonda
finansējums, kas provizoriski ir vairāk nekā 10 000 euro.
N.Līcis jautā, vai projekta ietvaros būs paredzēts izveidot Sociālā dienesta telpas.
P.Lielmanis atbild apstiprinoši, bet paskaidro, ka tās nebūs attiecināmās izmaksas.
A.Horsts uzdod jautājumu, vai notiks sadarbība ar citiem novadiem. P.Lielmanis atbild, ka
Saulkrasti sadarbojas ar Garkalnes novada pašvaldību.
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Saulkrastu novada domē saņemta Rīgas plānošanas reģiona 14.05.2018. vēstule
Nr.11.1415./144 “Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam
2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija
un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros”, kas izskatīta 16.05.2018.
Sociālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.4/2018 §2), un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumu Nr.313 “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija"
īstenošanas noteikumi” 36.1 punktu un 29.02.2016. noslēgto Rīgas plānošanas reģiona un
Saulkrastu novada pašvaldības sadarbības līgumu Nr.LI105 par ES struktūrfonda projekta
„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Saskaņot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam
2.redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļauto infrastruktūras attīstības risinājumu, tā īstenošanai
nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo
uzraudzības rādītāju vērtības.
2. Īstenot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam
2.redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļautos sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras attīstības risinājumus.
3. Sadarboties ar citām pašvaldībām un īstenot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanu Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (Nr.9.2.2.1/15/I/002) mērķa grupām.
Lēmums Nr.583 protokola pielikumā
§19
Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/
par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
S.Osīte norāda uz drukas kļūdu lēmumprojekta 2.punktā.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 23.aprīlī saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.
/vārds, uzvārds/ 2018.gada 12.aprīlī 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 443103213, pakalpojumu
sniegšanas vieta – Saulkrastu novads.
2018.gada 20.martā /vārds, uzvārds/ ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu
maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja.
/vārds, uzvārds/ SIA „ELLADA L” 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
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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 16.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2018§3),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar termiņu līdz 2021.gada 30.aprīlim 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.584 protokola pielikumā
§20
Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/
par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 14.maijā 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 16.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2018§6),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar termiņu līdz 2021.gada 30.aprīlim ar saimnieciskās darbības veicēju,
pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju /vārds, uzvārds/,
/personas kods/, par pašvaldības kompensāciju izmaksu.
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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.585 protokola pielikumā
§21
Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/
par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 11.aprīlī saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.
/vārds, uzvārds/ 2016.gada 25.februārī atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443103104, pakalpojumu
sniegšanas vieta – Saulkrasti, Saulkrastu novads.
2018.gada 1.maijā /vārds, uzvārds/ ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu
maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja.
/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 16.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2018§1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar termiņu līdz 2018.gada 31.jūlijam 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.586 protokola pielikumā
§22
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 11.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
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pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 16.maija atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.5/2018§2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 1.maiju līdz 2018.gada 31.jūlijam 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 443103104.
Lēmums Nr.587 protokola pielikumā
§23
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 23.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 16.maija atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.5/2018§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 1.maiju aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 150,61 euro (viens simts piecdesmit euro, 61 cents) mēnesī par to, ka viņa meita
/vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds, uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības
kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar
numuru 443103213.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.588 protokola pielikumā
§24
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 25.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
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domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 16.maija atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.5/2018§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 2.maiju aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 215,15 euro (divi simti piecpadsmit euro, 15 centi) mēnesī par to, ka viņas dēls
/vārds, uzvārds/ saņem SIA “Zvirbulēnu skola” reģistrācijas numurs 40103994500,
privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Zvirbulēnu skola” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.589 protokola pielikumā
§25
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 11.maija 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 16.maija atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.5/2018§7),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 11.maiju aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 150,61 euro (viens simts piecdesmit euro, 61 cents) mēnesī par to, ka viņa 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.590 protokola pielikumā
§26
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
2018.gada 11.maija 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
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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 16.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2018§8),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2018.gada 1.maiju pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds,
uzvārds/.
Lēmums Nr.591 protokola pielikumā
§27
Par Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras
un sporta centrs” 2017.gada atskaites apstiprināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
E.Grāvītis informē, ka aģentūras vadītāja nevarēja ierasties. Atskaite jau vienreiz tika izskatīta un
apstiprināta, atšķirība ir tāda, ka nolikums un stratēģija prasa dažādos laikos atskaites iesniegšanu
un apstiprināšanu, pie jaunas stratēģijas izstrādes, termiņš tiks precizēts.
A.Horsts pauž viedokli par atskaiti un stratēģiju.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
direktora pienākumu izpildītāja 27.04.2018. iesniegumu, kas izskatīts 16.05.2018. Saulkrastu
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē (protokols
Nr.5/2018§10), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro), „PRET”nav, „ATTURAS”- 2 (S.Ancāne, A.Horsts),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
2017.gada atskaiti.
Lēmums Nr.592 protokola pielikumā
§28
Par iekšējo noteikumu “Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā”
apstiprināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
N.Līcis jautā, kāda ir rīcība, ja sportistam ir vairāki panākumi gadā.
Juridiskās nodaļas juriste Vita Spitane atbild, ka tad pašvaldība piešķir naudas balvu par vienu,
augstāko sasniegumu.
M.Kišuro jautā, pēc kādiem kritērijiem tiek izvērtēts individuālā sporta veida treneris. E.Grāvītis
atbild, ka šobrīd šādu kritēriju nav.
N.Līcis izsaka viedokli, ka vienam sportistam varētu būt vairāki treneri.
Izskatot iekšējo noteikumu “Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā”, kas
noteic kārtību, kādā Saulkrastu novadā piešķir naudas balvas sportistiem, sportistu treneriem un
sporta spēļu komandām par izciliem sasniegumiem sportā kā arī naudas balvas apmēru un,
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pamatojoties uz, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 14.02.2018. atzinumu
(protokols Nr.2/2018§8)un 14.03.2018 atzinumu (protokols Nr.3/2018§8) un likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā”.
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi.
Lēmums Nr.593 protokola pielikumā
Plkst. 16.20 deputāte G.Lāčauniece pamet sēdes telpu.
§29
Par iekšējo noteikumu “Par grozījumu 2013.gada 25.septembra nolikumā “Saulkrastu
novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis. Iekšējo noteikumu vārdi “iepirkumu speciālists” tiek aizstāti ar vārdiem
“Juridiskās nodaļas jurists”.
N.Līcis jautā, vai kāds no Juridiskās nodaļas specializēsies darbā ar iepirkumiem. Juridiskās
nodaļas vadītāja Gita Lipinika informē, ka šobrīd visi trīs juristi apgūst darbu ar iepirkumiem.
Viens jau ir apguvis un strādā.
N.Līcis pauž viedokli par iepirkumu jomu, uzskata, ka iepirkumu process domē notiek vāji.
G.Lipinika informē, ka šobrīd ir apstiprināts iepirkumu plāns.
N.Līcis jautā, vai darbs notiek atbilstoši plānam.
G.Lipinika atbild, ka iepirkumi, kuri bija apstiprināti iepirkumu plānā, notiek atbilstoši termiņiem,
papildus ir iepirkumi, kuri nebija iekļauti plānā. Vienam darbiniekam ši darba apjoms ir ļoti liels.
Izpilddirektora vietnieks A.Gavars skaidro, ka šis ir komandas darbs, nevis viena cilvēka darbs.
Plkst.16.23 ierodas deputāte G.Lāčauniece
N.Līcis pauž viedokli par vienu no pēdējiem iepirkumiem - PII “Rūķītis remontdarbiem.
Iepirkumu komisija ir izvēlējusies remontdarbu veicēju par 21 000 euro dārgāk nekā lētākais
piedāvājums, jo komisija nolikumā ir noteikusi kritēriju, ka remontdarbu veicējam jābūt pieredzei
divu izglītības iestāžu remontdarbos. Uzskata, ka šie nav tik specifiski darbi, lai noteiktu šādu
nepamatotu apgrūtinājumu remontdarbu veicējam, tas liecina par Iepirkumu komisijas
nekompetenci. Uzskata, ka iepirkums ir jāatceļ un jāizsludina jauns.
A.Gavars piebilst, ka tas neattiecās uz Juridisko nodaļu, jo Juridiskās nodaļas darbinieki nepieņem
šos lēmumus.
B.Veide izsaka viedokli, ka pēc būvniecības noteikumiem ir atšķirība, vai darbi notiek izglītības
iestādē.
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Izskatot iekšējo noteikumu “Par grozījumu 2013.gada 25.septembra nolikumā “Saulkrastu
novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums”” projektu un, pamatojoties uz Finanšu
komitejas atzinumu (16.05.2018. protokols Nr.5/2018 §3) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- 1 (N.Līcis), „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Par grozījumu 2013.gada
25.septembra nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums””.
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
Lēmums Nr.594 protokola pielikumā
§30
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 27.jūnija
nolikumā “Juridiskās nodaļas nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis uzdod jautājumu par nolikuma 18.punktu, vai nodaļas vadītāja prombūtnes laikā viņa
pienākumus var pildīt jebkurš cits domes darbinieks, kas nav jurists.
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika paskaidro, ka pienākumus pilda Juridiskās nodaļas
darbinieks.
E.Grāvītis ierosina precizēt nolikuma 18.punktu šādā redakcijā: “Nodaļas vadītāja prombūtnes
laikā viņa pienākumus pilda pašvaldības izpilddirektora norīkots Juridiskās nodaļas darbinieks”.
Deputātiem nav iebildumu.
Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada
27.jūnija nolikumā “Juridiskās nodaļas nolikums”” un, pamatojoties uz Finanšu komitejas
16.05.2018. atzinumu (protokols Nr.5/2018, §4) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 27.jūnija
nolikumā “Juridiskās nodaļas nolikums””.
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
Lēmums Nr.595 protokola pielikumā
§31
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējos
noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas
un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija
iekšējos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” projektu, kas noteic kārtību, kādā
pašvaldības īpašumā esošie mobilie tālruņi tiek piešķirti lietošanā un kārtību, kādā mobilā tālruņa
limits tiek noteikts deputātiem, kas ieņem Saulkrastu novada domē algotus amatus – domes
priekšsēdētājam un domes priekšsēdētāja vietniekam, un, pamatojoties uz Finanšu komitejas
16.05.2018 atzinumu (protokols Nr.5/2018 §10), likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
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2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija
iekšējos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus””.
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi.
Lēmums Nr.596 protokola pielikumā
§32
Par iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra
iekšējos noteikumos Nr.1/2018 “Saulkrastu novada domes deputātu
atlīdzības un sociālo garantiju nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra
iekšējos noteikumos Nr.1/2018 “Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju
nolikums”” un, pamatojoties uz, Finanšu komitejas 16.05.2018 atzinumu (protokols Nr.5/2018
§10), un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījums Saulkrastu novada domes 2018.gada
31.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2018 “Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības
un sociālo garantiju nolikums””.
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi.
Lēmums Nr.597 protokola pielikumā
§33
Par grozījumiem Telpu nomas maksas cenrādī
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis jautā, kāds ir mērķis šiem grozījumiem cenrādī.
B.Veide paskaidro, ka tas ir saistīts ar ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, nepieciešams noteikt
izmaksas par telpu nomu.
N.Līcis uzdod jautājumu, kāpēc PII “Rūķītis” nepieciešams ņemt ārpakalpojumu. Saulkrastu
vidusskolā ēdināšana ir neapmierinoša. Uzskata, ka PII “Rūķītis” ārpakalpojuma sniedzējs nevarēs
nodrošināt kvalitāti, kas ir nepieciešama maziem bērniem.
B.Veide informē par iepirkumu PII “Rūķītis” ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.
N.Līcis ir pret ārpakalpojuma ņemšanu.
E.Grāvītis paskaidro, ka iniciatīva nāca no bērnudārza vadītājas.
N.Līcis neredz iemeslu telpu nomas izmaksu noteikšanai.
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Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 23.04.2018. iesniegumu par nomas maksas apstiprināšanu
pirmskolas izglītības iestādē “Rūķītis” virtuves blokā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punktu b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu
Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. un 4.2. punktu un Saulkrastu
novada domes Finanšu komitejas 16.05.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 4
(Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Telpu nomas maksas cenrādī Saulkrastu novada pašvaldības
izglītības iestādēs.
Lēmums Nr.598 protokola pielikumā
§34
Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākuma nodrošināšana
Saulkrastu novadā” realizāciju
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja 09.05.2018. iesniegumu par
Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada ieņēmumu un izdevumu palielināšanu, lai realizētu
projektu “Zivju resursu aizsardzības pasākuma nodrošināšana Saulkrastu novadā”, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.05.2018. sēdē (protokols Nr.5/2018§19),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis),
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumus:
1.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas – citi” (EKK 18.6211) par 14
419,00 euro.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
2.1. Palielināt izdevumu pozīciju “Projekts “Zivju resursu aizsardzības pasākuma
nodrošināšana Saulkrastu novadā”” (Struktūrvienība 0117, Projekts 5227,
M41102) budžeta izdevumu plānu EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par
14 419,00 euro, lai iegādātos kvadriciklu, laivu un motoru projekta sekmīgai
realizācijai.
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.
4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt priekšfinansējumu 14 419,00 euro apmērā
Valsts kases projekta kontā Nr. LV68TREL980241501800
Lēmums Nr.599 protokola pielikumā
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§35
Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja 18.04.2018. iesniegumu par grozījumiem
Saulkrastu novada bibliotēkas 2018.gada budžetā, kas izskatīti Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 16.05.2018. sēdē (protokols Nr.5/2018§13), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt Saulkrastu novada bibliotēkas (Struktūrvienība 06) budžeta izdevumu
plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 5238 (Datortehnika, sakaru un cita
biroja tehnika) par 1 420,00 EUR.
1.2.palielināt Saulkrastu novada bibliotēkas (Struktūrvienība 06) budžeta izdevumu
plānu:
1.2.1. EKK 5121 (Datorprogrammas) par 1 420,00 EUR, lai iegādātos
datorprogrammas, kas plānojot budžetu bija paredzēts iegādāties kopā ar
datortehniku.
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.600 protokola pielikumā
§36
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Labierīcību infrastruktūras
izveide Baltās kāpas teritorijā” realizēšanai
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis uzdod jautājumu par Valsts kases noteikumiem, kāda pašlaik ir procentu likme.
Finanšu daļas vadītājs – finansists Gatis Vīgants atbild, ka MK noteikumi par aizņēmuma ņemšanu
nav mainījušies, Valsts kasē kopēja procentu likme ir 0,25%.
N.Līcis uzskata, ka šī summa Baltās kāpas labierīcību būvniecībai ir pārāk liela.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista 10.05.2018. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.05.2018. sēdē (protokols Nr.5/2018§11),
pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, pamatojoties uz iepirkuma “Sabiedriskās tualetes
ēkas pārbūve” ID Nr. SND 2018/9 rezultātiem.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 10 gadiem 103 357,12 EUR apmērā, ar
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Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz
01.01.2019. projekta “Labierīcību infrastruktūras izveide Baltās kāpas teritorijā”
realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.
2. Atcelt 28.03.2018. Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.3/2018§21 „Par aizņēmuma
ņemšanu Valsts kasē projekta “Baltās kāpas labierīcību būvniecība” realizēšanai”.
Lēmums Nr.601 protokola pielikumā
§37
Par projekta “Piekrastes apsaimniekošanas
praktisko aktivitāšu realizēšana” realizāciju
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis lūdz paskaidrot, kas tiks iegādāts.
B.Veide paskaidro, ka tiks iegādātas 2 āra dušas un cietais segums, lai nodrošinātu glābējiem
piekļuvi pludmalei.
N.Līcis jautā par cietā seguma materiālu.
Izpilddirektora vietnieks A.Gavars atbild, ka materiāls vēl tiks precizēts.
N.Līcis jautā, kur plānots izvietot āra dušas. A.Gavars paskaidro plānoto atrašanas vietu.
N.Līcis uzdod jautājumu par uzstādīšanas termiņu. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls
Lielmanis atbild, ka projekta termiņš ir š.g. oktobris.
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 11.05.2018. iesniegumu par Saulkrastu
novada pašvaldības 2018.gada ieņēmumu un izdevumu palielināšanu, lai realizētu projektu
“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, kas izskatīts Saulkrastu novada
domes Finanšu komitejas 16.05.2018. sēdē (protokols Nr.5/2018§17), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Saulkrastu novada domes 31.01.2018. lēmumu
Nr.33 “Par piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu projektu iesniegšanai Latvijas
Pašvaldību savienībā”
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „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 8 305,00 euro.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
2.1. Palielināt izdevumu pozīciju “Projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko
aktivitāšu realizēšana”” (Struktūrvienība 0117, Projekts 5228, M41103) budžeta
izdevumu plānu EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 8 305,00 euro, lai
iegādātos 2 āra dušas un cietā seguma paklāju pie peldvietas “Centrs” projekta
sekmīgai realizācijai.
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.602 protokola pielikumā
§38
Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
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Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 17.04.2018. iesniegumu par
grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā, kas izskatīti Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 16.05.2018. sēdē (protokols Nr.5/2018§12), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt Attīstības un plānošanas nodaļas (Struktūrvienība 0117, K) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 221903 (Pasta pakalpojumi) par
100,00 EUR.
1.2.palielināt Attīstības un plānošanas nodaļas (Struktūrvienība 0117, K) izdevumu
plānu:
1.3.EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi - Pārējie komandējumu un dienestu braucienu
izdevumi) par 100,00 EUR, lai apmaksātu projekta “Coast4us” komandējuma
pēcapmaksas rēķinu.
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.603 protokola pielikumā
§39
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktora 10.05.2018. iesniegumu par grozījumiem
Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās, kas izskatīti Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
16.05.2018. sēdē (protokols Nr.5/2018§18), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 5238 (Datortehnika, sakaru un cita
biroja tehnika) par 1 158,00 EUR.
1.2.palielināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 231201 (Inventārs) par 1 158,00 EUR, lai iegādātos monitorus, kuru
vērtība ir mazāka nekā 213,00 EUR ar PVN.
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.
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Lēmums Nr.604 protokola pielikumā
§40
Par grozījumiem Sociālo pabalstu budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja 16.04.2018. iesniegumu par grozījumiem
Saulkrastu sociālā dienesta budžetā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
16.05.2018. sēdē (protokols Nr.5/2018§14), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt Sociālo pabalstu (Struktūrvienība 081, M812) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās
klasifikācijas
kods
(EKK)
632203
(Trūcīgajiem,
maznodrošinātajiem ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādē) par 6000,00 EUR.
1.2.palielināt Sociālo pabalstu (Struktūrvienība 081, M812) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 6419 (Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem) par
6000,00 EUR, lai nodrošinātu īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus
pilngadīgām personām, kurām vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības
stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot
vai atjaunot sociālo funkcionēšanu.
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.605 protokola pielikumā
§41
Par grozījumiem Saulkrastu Tūrisma informācijas centra budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu Tūrisma informācijas centra vadītāja 02.05.2018. iesniegumu par
grozījumiem Saulkrastu Tūrisma informācijas centra budžetā, kas izskatīts Saulkrastu novada
domes Finanšu komitejas 16.05.2018. sēdē (protokols Nr.5/2018§15), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt Saulkrastu Tūrisma informācijas centra (Struktūrvienība 13) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2322 (Uz uzņēmuma līguma
pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par 300,00 EUR;
1.1.2. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par
150,00 EUR.
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1.2.palielināt Saulkrastu Tūrisma informācijas centra (Struktūrvienība 13) budžeta izdevumu
plānu:
1.2.1. EKK 2111 (Iekšzemes komandējumi – Dienas nauda) par 36,00 EUR, lai
apmaksātu dienas naudu saistībā ar projekta “Coastal Hiking” un projekta
“CultRing” komandējumiem;
1.2.2. EKK 2112 (Iekšzemes komandējumi – Pārējie komandējumu un dienestu
braucienu izdevumi) par 64,00 EUR, lai apmaksātu izdevumus saistībā ar
projekta “Coastal Hiking” un projekta “CultRing” komandējumiem;
1.2.3. EKK 2121 (Ārvalstu komandējumi – Dienas nauda) par 90,00 EUR, lai
apmaksātu dienas naudu saistībā ar projekta “Coastal Hiking” un projekta
“CultRing” komandējumiem;
1.2.4. EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi – Pārējie komandējumu un dienestu
braucienu izdevumi) par 110,00 EUR, lai apmaksātu izdevumus saistībā ar
projekta “Coastal Hiking” un projekta “CultRing” komandējumiem
1.2.5. EKK 1141 (Piemaksa par nakts darbu) par 3,00 EUR, lai apmaksātu
2018.gada nakts darbu par Jaunā gada sagaidīšanas pasākumu;
1.2.6. EKK 1142 (Piemaksa par virsstundu darbu) par 147,00 EUR, lai apmaksātu
virsstundu darbu par Jaunā gada sagaidīšanas pasākumu.
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.606 protokola pielikumā
§42
Par finansējuma piešķiršanu Bērnu tiesību aizsardzības dienas pasākumam
Ziņo E.Grāvītis.
Iestādes “Jauniešu māja” jaunatnes darbinieks Renārs Peksis informē par Bērnu tiesību
aizsardzības pasākumu, kuru organizē Jauniešu māja sadarbībā ar pašvaldības un citām iestādēm.
Finansējums nepieciešams, lai nodrošinātu pasākuma programmu.
N.Līcis jautā, ar ko ir plānota sadarbība, izņemot pašvaldības iestādes. R.Peksis atbild, ka ar
jauniešiem, ar Valsts policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.
Diskusija par pasākuma programmu. Diskusijā piedalās: N.Līcis, A.Deniškāne, L.Vaidere,
R.Peksis.
N.Līcis jautā, kādiem mērķiem ir paredzēti papildu līdzekļi. R.Peksis atbild, ka piepūšamo
atrakciju nomai, pasākuma vadītāju pakalpojuma apmaksai, šova grupai “Street Warriors”, seju
apgleznošanas darbnīcai, labirintu nodrošināšanai u.c.
Izskatot Jauniešu mājas vadītāja 15.05.2018. iesniegumu par finansējuma piešķiršanu
Bērnu tiesību aizsardzības dienas pasākumam 02.06.2018., kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 16.05.2018. sēdē (protokols Nr.5/2018§20), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 1 030,00 euro, lai
nodrošinātu Bērnu tiesību aizsardzības dienas pasākumu, kuru organizē Jauniešu māja
sadarbībā ar Saulkrastu novada pašvaldības iestādēm.
2. Palielināt 2018.gada Jauniešu mājas budžetu par 1 030,00 euro (Struktūrvienība 15,
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ekonomiskās klasifikācijas kods 23111 (Biroja preces) par 100,00 euro, EKK 2279
(Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 660,00 euro un EKK 1150
(Līgumdarbi) par 270,00 euro).
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.607 protokola pielikumā
§43
Par dotācijas piešķiršanu aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
Ziņo E.Grāvītis.
A.Horsts pauž viedokli par līdzekļu piešķiršanu. Ņemot vērā, ka aģentūra nav paredzējusi
līdzekļus dokumentu vadības sistēmas ieviešanai budžetā, uzskata, ka aģentūrai jāmeklē līdzekļi
sava budžeta ietvaros.
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone paskaidro, ka tuvākajā laikā ir plānots
noslēgt līgumu par jaunas dokumentu vadības sistēmas ieviešanu visās pašvaldības izveidotajās
iestādēs. Vienai pašai iestādei iegādāties šādu sistēmu ir ekonomiski neizdevīgi, ņemot vērā, ka
dome slēdz līgumu par programmas iegādi, ko izmantos visas pašvaldības iestādes, ir iespējams
iegādāties sistēmas moduli arī aģentūrai par ļoti izdevīgu cenu.
E.Grāvītis paskaidro, ka, ņemot vērā, ka PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” ir atsevišķa
grāmatvedība, aģentūrai jāpiešķir atsevišķie finanšu līdzekļi.
A.Horsts jautā, vai nevajadzētu iegādāties programmas moduli arī SIA “Saulkrastu
komunālserviss” un SIA “Saulkrastu slimnīca”. S.Saksone atbild, ka programma tiks iegādāta tikai
pašvaldības iestādēm, ne kapitālsabiedrībām. Aģentūras direktore par šādu iespēju nebija
informēta, tāpēc arī budžetā nebija paredzēti līdzekļi.
Izskatot Saulkrastu novada PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora p.i.
10.05.2018. iesniegumu par obligāto e-adrešu ieviešanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 16.05.2018. sēdē (protokols Nr.5/2018§16), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (A.Horsts),
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 890,00 euro, lai
nodrošinātu aģentūrai dokumentu vadības sistēmas ieviešanu.
2. Palielināt 2018.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīciju “Dotācija
pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”” par 890,00 euro
(Struktūrvienība 14, ekonomiskās klasifikācijas kods 7230 (Pašvaldības uzturēšanas
izdevumu transferti padotības iestādēm)).
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.608 protokola pielikumā
§44
Par finansējuma piešķiršanu no speciālā budžeta līdzekļiem
jaunu koka elementu izbūvei
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Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis jautā, vai ir skice.
Izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars atbild, ka skice tika pievienota komitejas materiāliem.
Ostas ielā daļēji tiks veikta pārbūve, paskaidro, kādi pārbūves darbi ir ieplānoti.
Izskatot pašvaldības izpilddirektora vietnieka 24.04.2018. iesniegumu par finansējuma
piešķiršanu jaunu koka labiekārtošanas elementu izgatavošanu un uzstādīšanu Ostas ielas sākumā,
Zvejniekciemā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.05.2018. sēdē
(protokols Nr.5/2018§23) un Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.05.2016. sēdē
(protokols Nr.5/2018§12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, piedāvājuma tehnisko specifikāciju ar apjomiem, skicēm un pielikumiem
labiekārtojuma elementiem kāpās un pludmalē,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no 2018.gada Speciālā budžeta ostu maksas ieņēmumiem 6 050,00
euro, lai nodrošinātu jaunu koka labiekārtošanas elementu izgatavošanu un uzstādīšanu
Ostas ielas sākumā, Zvejniekciemā.
2. Palielināt 2018.gada Speciālā budžeta izdevumu pozīciju “Ostas maksu izlietojums” par
6 050,00 euro (Struktūrvienība 019, ekonomiskās klasifikācijas kods 5240
(Pamatlīdzekļu izveidošana)).
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.609 protokola pielikumā
§45
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē
projekta “Coast4us” realizēšanai
Ziņo E.Grāvītis.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis informē par projekta aktivitātēm.
Nepieciešams priekšfinansējums, finanšu līdzekļu atgūšana ir orientējoši pēc gada, tāpēc
nepieciešams aizņēmums. Finansējuma intensitāte ir 85%.
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja 11.05.2018. iesniegumu par
projekta “Coast4us” realizāciju, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
16.05.2018. sēdē (protokols Nr.5/2018§22), 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”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 10 gadiem 78 000,00 EUR apmērā, ar
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz
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01.01.2019. projekta “Coast4us” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar
pašvaldības budžetu.
2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumus pēc iepirkuma
rezultātu apstiprināšanas pirms aizņēmuma piešķiršanas.
Lēmums Nr.610 protokola pielikumā
§46
Par parāda samaksas sadalīšanu termiņos
Ziņo E.Grāvītis. Sagatavots parāda atmaksas grafiks, parāds 315,02 euro apmērā tiek sadalīts ar
samaksas termiņu līdz 30.05.2019.
Saulkrastu novada pašvaldībā 2018.gada 7.maijā saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums, ar
lūgumu sadalīt termiņos dzīvokļa Ostas iela 19 – 11 īres maksas parāda samaksu uz vienu gadu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma
1511. un 1512.pantu, atbilstoši Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.05.2018. sēdes
atzinumam (protokols Nr.5/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ
1. Atļaut /vārds, uzvārds/ līdz 30.05.2019. nomaksāt parādu par dzīvokļa Ostas iela 19 – 11,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, īres maksu, saskaņā ar nomaksas
grafiku.
Lēmums Nr.611 protokola pielikumā
§47
Par Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis. Lēmumprojektā nav aizpildīts 2. un 3.punkts – personas, kuras tiek apstiprinātas
par Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju un par Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieku.
B.Veide ierosina apstiprināt par Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju B.Veidi un par priekšsēdētāja
vietnieku A.Horstu.
N.Līcis jautā par lēmumprojekta skaidrojošās daļas 4.punkta datumu – 2018.gada 28.jūnijs.
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone paskaidro, ka tā ir drukas kļūda, lūdz
precizēt gadu uz 2017.
N.Līcis uzdod jautājumu par lēmumprojekta skaidrojošās daļas 5.punktu.
B.Veide paskaidro, ka, ne vienmēr visi komisijas locekļi tiek uz sēdēm, lai nodrošinātu kvorumu,
ir ierosinājums komisijas sastāvu veidot no pieciem locekļiem un komisijas sēdes varētu notikt, ja
piedalās vismaz četri locekļi.
N.Līcis jautā, vai uzskaitītie darbinieki ir tie, kas vienmēr tiek uz sēdēm. B.Veide atbild
apstiprinoši.
N.Līcis jautā, vai izpilddirektors, kurš strādā uz vietas, ir apgrūtināts tikt uz Iepirkumu komisijas
sēdēm. E.Grāvītis atbild, ka tas izriet no lēmumprojekta satura.
N.Līcis uzdod jautājumu, vai ir bijuši gadījumi, ka A.Aparjode nav ieradusies uz Iepirkumu
komisijas sēdi, bet kvoruma trūkuma dēļ ir vēlāk parakstījusi Iepirkumu komisijas protokolu.
B.Veide atbild, ka šādi gadījumi nav bijuši, ja kvorums nav, sēde tiek atcelta.
N.Līcis uzskata, ka septiņi komisijas locekļi ir optimāls skaits, izpilddirektoram komisijas sastāvā
jābūt noteikti.
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B.Veide piebilst, ka izpilddirektors atbild par administratīvā aparāta darbību, līdz ar to arī par
iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu. Uzskata, ka iepirkumu komisijas locekļiem nav jāstrādā
pie iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas. Rodas pretruna, ja izpilddirektors gan sagatavo
dokumentāciju, gan arī lemj par iepirkuma tālāko virzību.
N.Līcis uzdod jautājumu, kas ir Juris Gailis.
Izpilddirektora vietnieks A.Gavars atbild – Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
galvenais speciālists.
N.Līcis jautā, kādas ir zināšanas iepirkumu jomā, tāmes izstrādāšanā un ekonomikas jautājumos
A.Aparjodei.
S.Ancāne piebilst, ka N.Līcis pats izvirzīja A.Aparjodes kandidatūru šim amatam.
Debates par komisijas sastāvu. Debatēs piedalās: N.Līcis, S.Ancāne, E.Grāvītis, B.Veide.
N.Līcis ierosina papildināt komisijas sastāvu ar diviem kandidātiem, viens no kuriem varētu būt
Saulkrastu uzņēmēju padomes izvirzītais kandidāts. Debatēs piedalās: B.Veide, N.Līcis,
E.Grāvītis.
E.Grāvītis piebilst, ka lai papildinātu komisijas sastāvu, nepieciešams konkrētas personas vārds,
uzvārds, jo par amatpersonām nepieciešams ziņot Valsts ieņēmumu dienestā. No uzņēmēju puses
šāda iniciatīva piedalīties iepirkumos nav bijusi.
A.Horsts papildina, ka pats piedalās gandrīz visās Uzņēmēju padomes sēdēs, šāds uzņēmēju
ierosinājums nav bijis.
E.Grāvītis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka 2018.gada 2.maija iesniegumu,
Saulkrastu novada dome konstatē:
1) Iepirkumu komisija (turpmāk- Komisija) ir Saulkrastu novada domes (turpmāk- Dome)
padotībā esoša koleģiāla institūcija, kuru izveido ar Domes lēmumu uz Domes pilnvaru
laiku (Komisijas nolikuma 2.punkts);
2) Komisijas sastāvu un struktūru nosaka Dome uz savas darbības pilnvaru laiku (Komisijas
nolikuma 9.punkts);
3) Komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un
komisijas locekļi (Komisijas nolikuma 10.punkts);
4) ar Saulkrastu novada domes 2017. gada 28.jūnija lēmumu Nr.48 “Par Iepirkumu komisijas
izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu” izveidota Komisija 7 (septiņu) locekļu
sastāvā, ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 27.decembra lēmumu Nr.35 “Par
izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā” izdarītas izmaiņas Iepirkumu komisijas sastāvā;
5) lai uzlabotu Komisijas darbu un nodrošinātu komisijas lemttiesību komisijas sēdēs,
nepieciešams noteikt mazāku komisijas locekļu skaitu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu un
Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma 2. un 9.punktu, Finanšu komitejas
2018.gada 16.maija sēdes atzinumu (protokols Nr. 5/2018§3)
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts), „PRET”- 3 (N.Līcis, S.Osīte,
L.Vaidere), „ATTURAS”- 1 (S.Ozola-Ozoliņa),
NOLEMJ:
1. Ievēlēt ar 2018.gada 1.jūniju Iepirkumu komisiju šādā sastāvā:
1.1. Bruno Veide;
1.2. Alens Horsts;
1.3. Gatis Vīgants;
1.4. Aiva Aparjode;
1.5. Juris Gailis.
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2. Apstiprināt par Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju Bruno Veidi.
3. Apstiprināt par Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieku Alenu Horstu.
4. Pilnvarot lēmuma 1.punktā izveidoto Iepirkumu komisiju pabeigt uzsāktās iepirkumu
procedūras.
5. Atcelt Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmumu Nr.48 “Par Iepirkumu
komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu”, Saulkrastu novada domes
2017.gada 27.decembra lēmumu Nr.35 “Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā”.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.612 protokola pielikumā
§48
Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un
zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Plkst. 17.08. deputāte L.Vaidere pamet sēdes telpu.
Izpilddirektora vietnieks A.Gavars lūdz papildināt lēmumprojektu ar 3.punktu šādā redakcija:
“Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzdot izslēgt no grāmatvedības uzskaites īpašumu Airu iela 2,
Saulkrasti, Saulkrastu novads.”
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 15.maija iesniegumu par zemes iegādi, kas atrodas zem
viņai piederošās jaunbūves, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta 27.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, SIA „Ober Haus
Vērtēšanas Serviss” 2018.gada 16.aprīļa atskaiti par nekustamā īpašuma Airu iela 2, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā patieso vērtību, atbilstoši Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
2018.gada 16.maija sēdes atzinumam (protokols Nr.5/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Ober Haus Vērtēšanas Serviss” noteikto Saulkrastu pašvaldības zemes
īpašuma Airu iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, platība 1168 m2, kadastra Nr. 8013
001 0009, patieso vērtību (tirgus vērtība).
2. Noslēgt ar ēkas īpašnieci /vārds, uzvārds/ pirkuma - pārdevuma līgumu par Saulkrastu
novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Airu iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
kadastra Nr. 8013 001 0402, platība 1168 m2, atsavināšanu.
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības uzskaites īpašumu Airu
iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
Lēmums Nr.613 protokola pielikumā
§49
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 24 Rīgā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izpilddirektora vietnieks A.Gavars lūdz papildināt lēmumprojektu ar 3.punktu šādā redakcija
“Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības uzskaites nekustamā īpašuma
34

Lāčplēša ielā 24, Rīgā, uzskaites vērtības – zeme, administratīvā ēka, garāža”. Deputātiem nav
iebildumu.
Atbilstoši Ķekavas novada domes 2017.gada 13.aprīļa lēmumam Nr.3. §6. ,,Par nekustamā
īpašuma Lāčplēša iela 24, Rīgā, atsavināšanu’’ (protokols Nr.6), minētais nekustamais īpašums
tika izsolīts 2018.gada 20.martā, par ko noformēts Izsoles protokols Nr.3/1. Nekustamo īpašumu
nosolīja Aleksejs Kaškarovs (Alexey Kashkarov), Izraēlas pilsonis, dzimis 1975.gada
21.decembrī, par 1232460,00 euro (viens miljons divi simti trīsdesmit divi tūkstoši četri simti
sešdesmit euro, 00 centi).
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo daļu un Saulkrastu
novada domes Finanšu komitejas 16.05.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 24, Rīgā, izsolē nosolīto cenu euro
1232460,00 (viens miljons divi simti trīsdesmit divi tūkstoši četri simti sešdesmit euro, 00
centi), kuru 2018.gada 20.martā izsolē nosolīja /vārds, uzvārds/, Izraēlas pilsonis, dzimis
/dzimšanas dati/.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam pašvaldības vārdā parakstīt pirkuma līgumu.
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības uzskaites nekustamā īpašuma
Lāčplēša ielā 24, Rīgā, uzskaites vērtības – zeme, administratīvā ēka, garāža.
Lēmums Nr.614 protokola pielikumā
§50
Par zemes īpašuma Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 23.04.2018. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 16.05.2018. sēdē, protokols Nr.5/2018, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.05.2018.
sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala
Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3068, platība 2415
kv.m, otro mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 21, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3068, nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību
12 200 euro (divpadsmit tūkstoši divi simti euro).
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3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala
Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 003 3068, izsoles
noteikumus.
4. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 13.07.2018. plkst. 10.30 rīkot nekustamā
īpašuma otro izsoli ar augšupejošu soli.
5. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārvietot no ilgtermiņa uzskaites grāmatvedības konta
„pārējā zeme” kartiņu nr.7999 Pļavas iela 21, kadastra Nr.80130033068, uz grāmatvedības
uzskaites kontu „Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai”.
Lēmums Nr.615 protokola pielikumā
§51
Par zemes īpašuma Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 23.04.2018. iesniegumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.05.2018. sēdē, protokols Nr.5/2018, pamatojoties
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 16.05.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala
Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3069, platība 2455
kv.m, otro mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 23, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3069, nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību
12 000 euro (divpadsmit tūkstoši euro ) .
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala
Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 003 3069, izsoles
noteikumus.
4. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 13.07.2018. plkst. 11.00 rīkot nekustamā
īpašuma otro izsoli ar augšupejošu soli.
5. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārvietot no ilgtermiņa uzskaites grāmatvedības konta
„pārējā zeme” kartiņu nr.8000 Pļavas iela 23, kadastra Nr.80130033069, uz grāmatvedības
uzskaites kontu „Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai”.
Lēmums Nr.616 protokola pielikumā
§52
Par zemes īpašuma ,,Vēsma 218’’, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
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Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 03.05.2018. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 16.05.2018. sēdē, protokols Nr.5/2018, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.05.2018.
sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemesgabala ,,Vēsma
218’’, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1263,
platība 0.062 ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības zemesgabala ,,Vēsma 218’’, Vēsma, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1263, nosacīto cenu, kas vienāda ar
tirgus vērtību 3100 euro (trīs tūkstoši viens simts euro ).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - ,,Vēsma 218’’, Vēsma,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1263, izsoles noteikumus.
4. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 13.07.2018. plkst. 10.00 rīkot
nekustamā īpašuma izsoli ar augšupejošu soli.
5. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārvietot no ilgtermiņa uzskaites grāmatvedības konta
„zeme zem ēkām un būvēm” kartiņu nr.7347 ,,Vēsma 218’’, kadastra Nr.80330031263, uz
grāmatvedības uzskaites kontu „Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai”.
Lēmums Nr.617 protokola pielikumā
§53
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu novada pašvaldībā 2018.gada 8.maijā saņemts Saulkrastu novada domes
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes iesniegums ar
lūgumu izskatīt domes sēdē jautājumu par /vārds, uzvārds/ un viņa ģimenes locekļu: /vārds,
uzvārds/ un /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” 2., 2.1 punktu, un pamatojoties uz Saulkrastu novada
domes 2018.gada 28.marta sēdes lēmumu Nr.492 (Prot.Nr.3/2018§7) “Par dzīvokļa īres līguma
izbeigšanu ar Uģi Želtikovu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
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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.618 protokola pielikumā
§54
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu novada pašvaldībā 2018.gada 8.maijā saņemts Saulkrastu novada domes
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes iesniegums ar
lūgumu 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 domes 2018.gada 28.marta sēdes
lēmumu Nr.492 (Prot.Nr.3/2018§7) “Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar Uģi Želtikovu,”
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts),
„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.619 protokola pielikumā
§55
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu novada pašvaldībā 2018.gada 8.maijā saņemts Saulkrastu novada domes
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes iesniegums ar
lūgumu 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 domes (turpmāk – Dome)
2018.gada 28.marta sēdes lēmumu Nr.492 (Prot.Nr.3/2018§7) “Par dzīvokļa īres līguma
izbeigšanu ar Uģi Želtikovu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
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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.620 protokola pielikumā
§56
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” telpu
(sporta grupiņas) remontdarbiem
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis pauž viedokli par iepirkumu, uzskata, ka jārīko jauns iepirkums bez papildu prasībām –
divu gadu pieredzi izglītības iestāžu remontā.
B.Veide informē deputātus, ka iepirkuma procedūra ir pabeigta, lēmumi ir pieņemti, uzvarētājs ir
paziņots. Uzskata, ka nolikuma punkts par pieredzi sagatavots korekti, bija jāvērš uzmanība, ka
remontdarbi notiek izglītības iestādē.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista 22.05.2018. iesniegumu par kredīta ņemšanu
Valsts kasē pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” telpu (sporta grupiņas) remontdarbiem,
pamatojoties uz iepirkuma procedūras SND 2018/12 “Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādes
“Rūķītis” telpu remontdarbi” rezultātiem, 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”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts), „PRET”- nav,
„ATTURAS”- 2 (N.Līcis, S.Osīte),
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 10 gadiem 129 933,83 EUR apmērā, ar
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz
01.01.2019. pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” telpu (sporta grupiņas)
remontdarbiem, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.
2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu pēc iepirkuma
rezultātu apstiprināšanas pirms aizņēmuma piešķiršanas.
Lēmums Nr.621 protokola pielikumā
§57
Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas amatu sarakstā
Ziņo E.Grāvītis.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis informē par nepieciešamajiem
grozījumiem.
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 23.05.2018.
iesniegumu par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas amatu sarakstā, dome konstatē:
1) Saulkrastu novada dome 2014.gada 18.decembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Dabas
aizsardzības pārvaldi par projekta LIFE+ “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu
novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā”
(turpmāk- Projekts) īstenošanu. Projekta ilgums- līdz 2018.gada 31.maijam;
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2) 2018.gada 26.janvārī noslēgta vienošanās pie Dabas aizsardzības pārvaldes un Saulkrastu
novada domes 2014.gada 18.decembra līguma, ar kuru Projekta īstenošanas termiņš
pagarināts līdz 2020.gada 30.martam;
3) Saulkrastu novada dome ar 2013.gada 25.marta lēmumu “Par izmaiņām Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja darba laika organizācijā” veica izmaiņas Attīstības un
plānošanas nodaļas amatu sarakstā. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja amata slodze
tika samazināta, nosakot amatam nepilnu darba laiku (20 stundas nedēļā) un izveidoja
jaunu amata vietu “Projekta vadītājs”, nosakot nepilnu darba laiku (20 stundas nedēļā).
Izmaiņas amatu sarakstā ir spēkā līdz 2018.gada 31.maijam;
4) lai nodrošinātu Projekta ieviešanu, nepieciešams pagarināt amata “Projekta vadītājs”
izveidošanas laiku līdz 2020.gada 30.martam, saskaņā ar Projektā plānotajām aktivitātēm
Projekta vadītāja amatam nosakāms nepilns darba laiks- 10 stundas nedēļā (0,25 slodzes);
5) ņemot vērā, ka Projekta vadītāja pienākumus veic Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītājs, nepieciešams palielināt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja slodzi no 0,5 uz
0,75.
Pamatojoties uz Darba likuma 134.panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta piektās daļas 7.punktu, 3.panta sesto daļu,
4.1 pantu, 30.11.201029.01.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”,
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, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uz Projekta īstenošanas laiku (līdz 30.03.2020.) veikt šādus grozījumus Attīstības un
plānošanas nodaļas amatu sarakstā:
1.1. Projekta vadītājam noteiktajā darba laikā un noteiktajā atlīdzībā noteikt nepilnu darba
laiku - 30 stundas nedēļā;
1.2. pagarināt amata “Projekta vadītājs” izveidošanas laiku līdz 2020.gada 30.martam;

Nr.
p.k.

Amatu saime,
apakšsaime

Amata
līmenis

Amata
nosaukums

Profesijas
kods

Algu
grupa

Mēnešalgas
maksimālais
apmērs
(euro)

Amatu
skaits

Mēnešalga
konkrētam
amatam
(euro)
2018.g.

1

32.

Projektu
vadība

III B

Nodaļas
vadītājs

1213 23

12

1647

0,75

1047

32.

Projektu
vadība

II C

Projekta
vadītājs (līdz
30.03.2020.)

2422 01

10

1287

0,25

8,09 euro
(stundas
likme)

2. Veikt grozījumus 31.01.2018. domes lēmuma Nr. 425 “Par Saulkrastu novada pašvaldības
2018.gada amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu” 4.pielikumā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.622 protokola pielikumā
§58
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Par Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas galvenā speciālista degvielas patēriņa normu
personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai,
apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
2018.gada 28.maijā Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieka
iesniegums par degvielas limita noteikšanu personīgajam
transportlīdzeklim, ko amata pienākumu izpildes nodrošināšanai izmanto Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas galvenais speciālists.
Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.panta otrā daļa
nosaka, ka amatpersonām ir tiesības saņemt kompensāciju par personīgā transportlīdzekļa
izmantošanu amata pienākumu izpildes nodrošināšanai. Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi
Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām
garantijām” paredz kompensāciju aprēķināšanas un izmaksas kārtību par personīgo
transportlīdzekļu izmantošanu amata pienākumu izpildei.
Domes 2011.gada 27.jūlija iekšējie noteikumi Nr. 9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada
pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” nosaka
kārtību kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto personīgo
transportlīdzekli amata pienākumu izpildes nodrošināšanai.
Lai nodrošinātu pašvaldības finanšu līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu, dome
nosaka amatus, kuros esošiem darbiniekiem atļauts izmantot personīgo transportlīdzekli un
maksimālo patērējamās degvielas normu mēnesī, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2 pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Domes iekšējo noteikumu Nr. 9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības
amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas galvenā speciālista degvielas patēriņa
normu personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes
nodrošināšanai 100 litri mēnesī.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.jūniju.
3. Lēmuma izpildes kontroli veikt Domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.
Lēmums Nr.623 protokola pielikumā
§59
Par Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka 2018.gada 2.maija iesniegumu,
Saulkrastu novada dome konstatē:
1) Dzīvokļu komisija (turpmāk- Komisija) ir Saulkrastu novada domes (turpmāk- Dome)
izveidota institūcija (Komisijas nolikuma 2.punkts);
2) Komisijas sastāvu apstiprina Dome (Komisijas nolikuma 5.punkts);
3) Komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un 3 (trīs)
komisijas locekļi (Komisijas nolikuma 6.punkts);
41

4) Saulkrastu novada dome ir apstiprinājusi Komisijas sastāvu un veikusi izmaiņas Komisijas
sastāvā ar domes 2012.gada 31.oktobra lēmumu Nr.37 “Par Saulkrastu novada pašvaldības
Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu”, 2017.gada 30.augusta lēmumu Nr.157 “Par
izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā” un 2018.gada 27.decembra lēmumu Nr.376 “Par
izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Saulkrastu
novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma 2. un 9.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Osīte,
NOLEMJ:
1. Ievēlēt ar 2018.gada 1.jūniju Dzīvokļu komisiju šādā sastāvā:
1.1.Bruno Veide;
1.2.Alens Horsts;
1.3. Kristīne Mozga;
1.4. Stella Veismane;
1.5. Kristīne Felkere.
2. Apstiprināt par Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Bruno Veidi.
3. Atcelt Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra lēmumu Nr.37 “Par Saulkrastu
novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu”, 2017.gada 30.augusta
lēmuma Nr.157 “Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā” 1.2., 1.3. un 2.punktu,
2018.gada 27.decembra lēmumu Nr.376 “Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā”.
4. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
pašvaldības amatpersonu sarakstā.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.624 protokola pielikumā
§60
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
Ziņo E.Grāvītis. Iesnieguma izskatīšana Finanšu komitejas sēdē tika atlikta, bet notika papildu
tikšanās ar Bāriņtiesas, domes juristu dalību, tika izvērtēti iesniegtie dokumenti. Lai īpašumā
likvidētu sprādziena sekas, kuras degradē apkārtējo vidi, mantojuma aizgādnim tiek piešķirti
līdzekļi īpašuma sakārtošanai.
A.Horsts jautā, vai būvgruži tiks izvesti no teritorijas.
A.Gavars atbild apstiprinoši.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 28.maijā saņemts /vārds, uzvārds/ mantojuma
aizgādņa /vārds, uzvārds/ iesniegums ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu sprādziena seku
likvidēšanai īpašumā Ceturtā ielā 77, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
Ņemot vērā Saulkrastu novada domes rīcībā esošo informāciju, konstatētos faktus un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
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NOLEMJ:
1. Piešķirt /vārds, uzvārds/ mantojuma aizgādnim /vārds, uzvārds/ finanšu līdzekļus
3 000,00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi) euro sprādziena seku likvidēšanai īpašumā Ceturtā
ielā 77, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
Lēmums Nr.625 protokola pielikumā
Sēdi slēdz plkst.17.23
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla
nodaļas vecākā lietvede

E.Grāvītis
I.Gavrilova

Protokols parakstīts 05.06.2018.
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