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

DOMES SĒDES
PROTOKOLS
2018.gada 25.jūlijā

Nr. 11/2018

Sēde sasaukta 2018.gada 25.jūlijā plkst. 14.00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 14.00
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, Oksana Vanaga, Sandra Ozola-Ozoliņa, Normunds Līcis (no
plkst.14.02), Līga Vaidere, Mārtiņš Kišuro, Santa Ancāne, Alens Horsts, Aiva Aparjode
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts.
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko
personu datu aizsardzības likumu

Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi, aicina deputātus izslēgt no darba kārtības
10.jautājumu “Par iekšējo noteikumu “Par grozījumiem 2012.gada 31.oktobra nolikumā
“Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikums”” apstiprināšanu” un papildināt
darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
- Par kandidatūras izvirzīšanu Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon”
valdes locekļa amatam;
- Par kandidatūras izvirzīšanu Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon”
padomes locekļa amatam;
- Par dalību konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides
tehnoloģijām”;
- Par pašvaldībai piederošo kokmateriālu krautuvē izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode ), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:

1. Izslēgt no darba kārtības jautājumu “Par iekšējo noteikumu “Par grozījumiem 2012.gada
31.oktobra nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikums””
apstiprināšanu”.
2. papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
- Par kandidatūras izvirzīšanu Publisko un privāto partnerattiecību biedrības
“Sernikon” valdes locekļa amatam;
- Par kandidatūras izvirzīšanu Publisko un privāto partnerattiecību biedrības
“Sernikon” padomes locekļa amatam;
- Par dalību konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām
pilsētvides tehnoloģijām”;
- Par pašvaldībai piederošo kokmateriālu krautuvē izsoles rezultātu apstiprināšanu.
E.Grāvītis aicina deputātus apstiprināt darba kārtību,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja ziņojums par 27.06.2018. domes sēdes
lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
3. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
4. Par zemes vienību atdalīšanu, jaunu īpašumu izveidošanu, adreses piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/
7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
8. Par līguma noslēgšanu par elektroapgādes objekta būvniecībai nepieciešamās zemes
lietošanas tiesību aprobežojumiem
9. Par nekustamo īpašumu Vidrižu iela 1C, Saulkrasti, Saulkrastu novads
10. Par nekustamo īpašumu Raiņa iela 16, Saulkrasti
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
11. Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/
Finanšu komitejas lēmumi
12. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases un līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “Saulkrastu
komunālserviss” projekta “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā”
realizācijai
13. Par domes lēmuma “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta iegādei” precizēšanu
14. Par projekta “Jaunie Latvijas kamermūziķi Saulkrastiem 2018” ieņēmumu un izdevumu
apstiprināšanu
15. Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas budžetā
16. Par papildus līdzekļu piešķiršanu mēbeļu uzstādīšanai PII “Rūķītis” jaunajās telpās
17. Par grozījumiem Tautsaimniecības budžetā
18. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā
19. Par dotācijas piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīca”
20. Par projekta “Nordplus Junior” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu
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21. Par līdzekļu piešķiršanu projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu
realizēšana” īstenošanai
22. Par SIA “DMLV” zemes nomas maksas parāda sadalīšanu termiņos
23. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
24. Par izmaiņām Atļauju komisijas sastāvā
25. Par Saulkrastu pašvaldībai piederošas cirsmas (īpašumā “Straumes”) izsoles organizēšanu,
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
26. Par Saulkrastu pašvaldībai piederošas cirsmas (īpašumā “Ķīšupes mežs”) izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu
28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 23, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala ,,Vēsma 218’’, Vēsma,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
30. Par kandidatūras izvirzīšanu Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon”
valdes locekļa amatam
31. Par kandidatūras izvirzīšanu Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon”
padomes locekļa amatam
32. Par dalību konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides
tehnoloģijām”
33. Par pašvaldībai piederošo kokmateriālu krautuvē izsoles rezultātu apstiprināšanu
§1
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja ziņojums par 27.06.2018. domes
sēdes lēmumu izpildi
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars Gavars ziņo par domes sēdes lēmumu
izpildi. Nav noslēgti divi līgumi – par zemes nomas līguma izbeigšanu un par zemes nomas līguma
noslēgšanu. Līgums par zemes nomas izbeigšanu ir nosūtīts pa pastu parakstīšanai, pēc parakstīta
līguma saņemšanas, tiks noslēgts līgums par šīs zemes nomu ar citu personu. Pārējie lēmumi ir
izpildīti.
Plkst.14.02 ierodas deputāts N.Līcis
N.Līcis uzdod jautājumu par Baltās kāpas būvdarbiem, informē, ka joprojām kāpu zonā ir
novietotas mašīnas. Aicina pašvaldības policiju uzlikt sodu.
A.Gavars atbild, ka būvdarbu veicējs vairākkārt ir brīdināts.
A.Horsts jautā A.Gavaram, vai ir saņemta vēstule no Saulkrastu uzņēmēju biedrības. Informē, ka
piedalījies Saulkrastu uzņēmēju biedrības valdes sēdē, kurā tika izteiktas bažas par Saulkrastu
uzņēmēju biedrības reputācijas bojāšanu, jo iepriekšējā domes sēdē A.Gavara pausta informācija
ir nepatiesa. Saulkrastu uzņēmēju biedrība nāca ar vairākām iniciatīvām attiecībā uz laukumu pie
karoga, bija aicinājums turpināt sadarbību.
A.Gavars atvainojas par formu, kādā 27.06.2018. domes sēdē tika sniegta deputātiem atbilde
attiecībā uz Saulkrastu uzņēmēju biedrību. Pauž viedokli par divu institūciju sadarbību. Šobrīd no
biedrības paraksttiesīgām personām nav saņemts neviens šāds uzaicinājums sadarboties. Norāda,
ka iniciatīvai sadarboties jābūt oficiālai. Oficiāli no Saulkrastu uzņēmēju biedrības nav iesniegta
informācija par uzkrājumu, tikai pretrunīga informācija. Informē par tikšanos ar biedrības
priekšsēdētāju, valdes locekli un sekretāru pirms plenēra organizēšanas.
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A.Gavars informē, ka pie budžeta apstiprināšanas, līdzekļi nebija paredzēti, jo tika nolemts
sagaidīt Saulkrastu uzņēmēju biedrības priekšlikumus. Konkrēti priekšlikumi netika saņemti.
Apliecina, ka var dokumentāli pieradīt, ka ne visa Saulkrastu uzņēmēju vēstulē pausta informācija
ir patiesa.
A.Horsts uzdod jautājumu, vai A.Gavars var apliecināt, ka Saulkrastu uzņēmēju biedrība tika
aicināta uz sarunām ar Saulkrastu novada domes ainavu arhitektu, bet uzņēmēji nav atsaukušies.
A.Gavars atbild, ka tas ir dokumentāli pierādāms.
A.Gavars informē par darbu par karoga uzstādīšanu nepieņemšanu, paskaidro, ka tika nosūtīta
vēstule ar lūgumu novērst visas nepilnības, lai dome būtu tiesīga karogu pieņemt kā dāvinājumu.
Atbilde netika saņemta.
N.Līcis pauž viedokli par skeitlaukumu Smilšu ielā. Aicina, pirms būvēt Slavas aleju, ieguldīt
līdzekļus skeitlaukuma atjaunošanai.
N.Līcis uzdod jautājumu iestādes “Jauniešu māja” jaunatnes darbiniekam Renāram Peksim par
domes lēmuma izpildi - futbola trenera nodrošināšanu jauniešiem.
R.Peksis paskaidro, ka gada vidū ir grūti atrast futbola treneri, tāpēc tika nolemts līdz gada beigām
nodrošināt jauniešus ar fiziskās sagatavotības treneri.
N.Līcis uzskata, ka ir nepieciešams domes lēmums.
N.Līcis jautā par iepirkuma rezultātiem par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu PII “Rūķītis”.
A.Gavars atbild, ka iepirkuma izvērtēšana beigsies š.g. 31.jūlijā.
N.Līcis jautā par ēdināšanas pakalpojuma PII “Rūķītis” izmaksu palielinājumu vecākiem, pauž
viedokli par noteiktas maksas noteikšanu, lai atlikušo summu apmaksātu dome.
N.Līcis izsaka viedokli par atbildes sniegšanu uz viņa iesniegumu, kurš tika skatīts Izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē.
B.Veide paskaidro, ka iepirkuma izvērtējums tiks saņemts š.g. 31.jūlijā, nevar pieņemt lēmumu,
kamēr nav zināms izvērtējums.
N.Līcis piebilst, ka jāpieņem saistošie noteikumi, nosakot konkrēto summu par ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedzot 2,00 euro dienā.
E.Grāvītis skaidro, ka, ja būs nepieciešams izdot saistošos noteikumus, tie tiks skatīti augusta
komitejas sēdē. N.Līcis piebilst, ka līdz septembrim tie nepaspēs stāties spēkā. E.Grāvītis atbild,
ka tādā gadījumā, līguma noslēgšana notiks pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās.
N.Līcis jautā, vai vecāku padomei var sniegt informāciju, ka, ja summa par ēdināšanas
pakalpojumu būs lielāka par 2,00 euro, vecākiem nebūs jāpiemaksā, to segs dome, un līgums ar
iepirkuma uzvārētāju netiks slēgts ātrāk, nekā saistošie noteikumi stāsies spēkā.
E.Grāvītis atbild, ka, kamēr iepirkums nav noslēdzies, ir nekorekti runāt par summām, bet
provizoriski, abās skolās maksa par ēdināšanas pakalpojumu varētu palikt esošajā līmenī, bet PII
“Rūķītis” summa ir zemāka, nekā iepirkumā bija paredzēts.
A.Horsts pauž viedokli par bijušo “Baltic Inn” ēku Smilšu ielā 7, Saulkrastos. Uzskata, ka sākumā
būtu jāpabeidz ēkas remonts, tikai pēc tam jāatjauno skeitlaukums. Jautā, kas pašlaik notiek ar ēku.
E.Grāvītis aicina diskutēt par šo jautājumu kopā ar darba kārtības 17.jautājumu “Par grozījumiem
Tautsaimniecības budžetā”, kas ir saistīts ar ēkas Smilšu ielā 7 pārbūves darbu veikšanu.
§2
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, 14.06.2018. iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
īpašumam Enkuru iela 1, kadastra Nr. Nr.80330010667, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kas izskatīts 11.07.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē,
protokols Nr.7/2018, 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
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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”-15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Enkuru iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu novads,
Saulkrastu pagasts, zemes ierīcības projektu, kadastra Nr.80330010667.
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.673 protokola pielikumā
§3
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Rīga, 28.06.2018. iesniegumu par
zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam Ainažu iela 110, kadastra Nr. Nr.80330010909,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kas izskatīts 11.07.2018. Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.7/2018, 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”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode ), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Ainažu iela 110, Zvejniekciems, Saulkrastu novads,
Saulkrastu pagasts, zemes ierīcības projektu, kadastra Nr.80330010909.
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.674 protokola pielikumā
§4
Par zemes vienību atdalīšanu, jaunu īpašumu izveidošanu,
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/pilnvarotās personas /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, Rīga,
04.07.2018. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Rāceņi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
sadali, kurš izskatīts 11.07.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols
Nr.7/2018, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu
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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”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode ), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis),
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Rāceņi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra Nr. 80330040652, izveidojot trīs jaunus nekustamos īpašumus.
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330021815, platība 0.3299 ha, adresi,
7.līnija 7, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi –
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods – 0600, platība 0.3299 ha.
3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330021816, platība 0.2252 ha, adresi,
5.līnija 15, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi
– neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods – 0600, platība 0.2252 ha.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330040652, platība 7.28 ha, nemainīt
nosaukumu, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods – 0201, platība 7.28 ha.
5. 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.675 protokola pielikumā
§5
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo B.Veide.
N.Līcis jautā, vai tie ir divi atsevišķi zemes gabali.
Nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs atbild apstiprinoši.
A.Horsts uzskata, ka tas, ka nav izbūvēta infrastruktūra – piebraucamais ceļš un elektrības
pieslēgums, attiecas uz īpašnieku. Uzskata, ka lietošanas mērķi nav jāmaina.
E.Grāvītis paskaidro, ka, kamēr infrastruktūra nav izveidota, lietošanas mērķi nosaka atbilstoši
faktiskajai situācijai.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Rīga, 02.07.2018. iesniegumu
ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma Murjāņu iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, ar kadastra
apzīmējumu 80130030365, lietošanas mērķi no individuālo māju apbūves zemes uz neapgūtu
individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi, platībā 0.12 ha, Saulkrastu novada dome konstatē.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas
datiem Nekustamā īpašuma noteiktais lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (turpmāk –NĪLM kods 0601), platība 0,12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (turpmāk –NĪLM kods 0201), platība 0.1476 ha.
Spēkā esošajā Saulkrastu novada teritorijas plānojumā Nekustamā īpašuma noteiktā
plānotā izmantošana – savrupmāju apbūves teritorija.
Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.punktu, 14.1 1. apakšpunktu, kurš nosaka, ka neapgūta apbūves zeme ir neapbūvēta
apbūves zeme, kurai nav izbūvēta infrastruktūra – piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma
iespējas bez papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves, 23.1. apakšpunktu,
saskaņā ar 17.01.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols
Nr. 1/2018),
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Aparjode), „PRET”- 1 (A.Horsts) „ATTURAS”-, nav
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai Murjāņu iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra
apzīmējums 80130030365, lietošanas mērķi, nosakot lietošanas mērķi – neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600) – platība 0,12 ha un
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201),
platība 0.1476 ha.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.676 protokola pielikumā
§6
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
ar /vārds, uzvārds/
Ziņo B.Veide.
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika informē, ka pēc Finanšu un grāmatvedības nodaļas datiem,
zemes nomas maksas parāds ir apmaksāts, lūdz svītrot lēmuma projekta pielikuma 2.punktu un
vienošanās projekta 2.punktu.
Deputātiem nav iebildumu.
A.Horsts jautā, vai likumdošanā notika izmaiņas, vai arī turpmāk dome būs tiesīga iznomāt
pludmali 50 m2 platībā.
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars Gavars informē, ka notiek darbs pie
saistošo noteikumu izstrādes, tiks noteikta savādāka kārtība.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 28.jūnijā saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums “Par
zemes nomas līgumu” (turpmāk – Iesniegums).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2018.gada
6.aprīļa zemes nomas līguma 7.1.punktu, saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas 2018.gada 11.jūlija sēdes atzinumam (protokols Nr.7/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode ), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.augustu izbeigt 2018.gada 6.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu ar /vārds,
uzvārds/, par Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8013 002 0246, daļas 50 m2 platībā peldvietā “Centrs’, iznomāšanu.
Lēmums Nr.677 protokola pielikumā
§7
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar /vārds, uzvārds/
Ziņo B.Veide.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 20.jūnijā saņemts /vārds, uzvārds/ 2018.gada 19.jūnija
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iesniegums. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28., 29.1, 30.1.apakšpunktu, saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas 2018.gada 11.jūlija sēdes atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, neapbūvētā zemesgabala piegulošā nekustamā īpašuma
Murjāņu iela 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, īpašnieku, zemes nomas līgumu uz 3
(trīs) gadiem par Saulkrastu novada pašvaldības piederošā zemes īpašuma Rīgas iela
103, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 80130030179, daļas 200 m2
platībā iznomāšanu, esošās teritorijas uzturēšanai.
Lēmums Nr.678 protokola pielikumā
§8
Par līguma noslēgšanu par elektroapgādes objekta būvniecībai
nepieciešamās zemes lietošanas tiesību aprobežojumiem
Ziņo B.Veide. Sakarā ar transformatora būvniecību AS “Sadales tīkls” lūdz noslēgt līgumu par
elektroapgādes objekta būvniecībai nepieciešamās zemes lietošanas tiesību aprobežojumiem.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika lūdz lēmumprojekta 6.rindkopas vārdu “izmantošanu”
aizstāt ar vārdiem “lietošanas tiesību ierobežojumu”, lēmumprojekta 3.punkta vārdus “zemes
nomas līguma” aizstāt ar vārdiem “līguma par elektroapgādes objekta būvniecībai nepieciešamās
zemes lietošanas tiesību aprobežojumiem”. Deputātiem iebildumu nav.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 3.jūlijā saņemts Akciju sabiedrības “Sadales tīkls”
(turpmāk – AS “Sadales tīkls”) vienotais reģ.Nr.40003857687, juridiskā adrese: Šmerļa iela 1,
Rīga, LV - 1160 iesniegums “Par aprobežojuma līgumu” (turpmāk - Iesniegums).
Saskaņā ar SIA “Delta EM” izstrādāto elektroapgādes projektu “Saldētu zvejas produktu
ražotne, Bērzu aleja 3C, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads”, paredzēts izbūvēt
jaunu transformatora apakšstaciju Saulkrastu novada pašvaldībai piederošajā zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 8033 001 0414, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā,
īpašuma kadastra numurs 8033 001 0709.
Iesniegumā AS “Sadales tīkls” piedāvā noslēgt līgumu par energoapgādes objekta
būvniecībai nepieciešamās zemes lietošanas tiesību aprobežojumiem minētajam īpašumam.
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000441120, nekustamā īpašuma “Ostas zeme”, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 8033 001 0709, īpašuma tiesības nostiprinātas uz
Saulkrastu novada pašvaldības vārda. Nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes gabaliem ar
kopplatību 13,09 ha, ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0709 platība 3,17 ha, kadastra apzīmējumu
8033 001 0710 platība 0,53 ha un kadastra apzīmējumu 8033 001 0414 platība 9,39 ha.
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000480552, nekustamā īpašuma Bērzu aleja 3C, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 8033 501 0050, īpašuma tiesības nostiprinātas uz
SIA “VARITA” vārda. Nekustamais īpašums sastāv no autotransporta ēkas un garāžas. Būves
saistītas ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0414.
AS “Sadales tīkls,” pamatojoties uz Enerģētikas likuma 24.pantu, izmaksā vienreizēju
atlīdzību Saulkrastu novada pašvaldībai par zemes lietošanas tiesību ierobežojumu energoapgādes
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objekta būvniecībai (ierīkošanai), 203,28 EUR.
Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas 2018.gada 11.jūlija sēdē (protokols Nr.7/2018).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Enerģētikas
likuma 19., 191., 24.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumiem Nr.603 “Kārtība,
kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par elektroapgādes objektu ierīkošanai vai
rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu”, saskaņā ar
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2018.gada 11.jūlija sēdes atzinumu (protokols
Nr.7/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode ), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar Akciju sabiedrību “Sadales tīkls” vienotais reģ.Nr.40003857687, juridiskā
adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV – 1160, līgumu par energoapgādes objekta būvniecībai
nepieciešamās zemes lietošanas tiesību aprobežojumiem Saulkrastu novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ostas zeme”, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8033 001 0709, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8033 001 0414, daļas 44 m2 zem un ap transformatoru apakšstaciju.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
3. Noteikt līguma par elektroapgādes objekta būvniecībai nepieciešamās zemes lietošanas
tiesību aprobežojumiem parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā
stāšanās dienas. Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē
spēku.
Lēmums Nr.679 protokola pielikumā
§9
Par nekustamo īpašumu Vidrižu iela 1C, Saulkrasti, Saulkrastu novads
Ziņo B.Veide.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 2.jūlijā saņemts /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/,
Saulkrastos, iesniegums (turpmāk - Iesniegums).
Iesniegumā /vārds, uzvārds/ lūdz izskatīt iespēju izsoles kārtībā iegādāties Saulkrastu
pašvaldībai piederošo zemes īpašumu pēc kad.Nr.80130-020264, kas atrodas Vidrižu ielā 1C.
Minētā zemesgabala izmantošanas veids – privātmājas celtniecībai.
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.1000 0015 1956, nekustamā īpašuma Vidrižu iela 1C, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, ar kadastra numuru 8013 002 0264, īpašuma tiesības nostiprinātas uz Saulkrastu novada
pašvaldības vārda. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8013
003 0264, 0,2014 ha platībā.
2002.gada 31.oktobra Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantā noteikts
kādos gadījumos var ierosināt publiskas personas mantas atsavināšanu, un kas var ierosināt
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Nekustamais īpašums Vidrižu iela 1C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, ir publiski pieejams,
novadam nozīmīgs un attīstībai nepieciešams, līdz ar to, tas ir nepieciešams Saulkrastu novada
pašvaldībai autonomo funkciju nodrošināšanai (realizēšanai).
Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas 2018.gada 11.jūlija sēdē (protokols Nr.7/2018).
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2018.gada 11.jūlija
sēdes atzinumu (protokols Nr.7/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode ), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Neizskatīt /vārds, uzvārds/ ierosinājumu izsoles kārtībā atsavināt Saulkrastu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Vidrižu iela 1C, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, kadastra numurs 8013 002 0264.
2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz dzīvesvietas adresi: /adrese/, Saulkrasti,
Saulkrastu novads.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.680 protokola pielikumā
§10
Par nekustamo īpašumu Raiņa iela 16, Saulkrasti
Ziņo B.Veide.
A.Horsts uzdod jautājumu par saistošo noteikumu izstrādes termiņu.
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivara Gavars atbild, ka, ņemot vērā Juridiskās
nodaļas noslogotību, saistošie noteikumi varētu būt sagatavoti uz nākamo vasaras sezonu.
N.Līcis pauž viedokli, ka blakus iespējams būvēt kapitālu būvi, kura strādātu visu gadu, bet šo
vienīgu zaļo zonu atstāt, lai būtu brīva pieeja jūrai. Aicina deputātus atbalstīt noteikumu izstrādi,
bet neatbalstīt nekustamā īpašuma Raiņa ielā 16, Saulkrastos, iznomāšanu.
Debates par zemes gabala iznomāšanu. Debatēs piedalās: N.Līcis, E.Grāvītis, B.Veide.
N.Līcis ierosina izskatīt jautājumu par zemesgabala Raiņa ielā 16, Saulkrastos, iznomāšanu pēc
saistošo noteikumu izstrādes. A.Horsts ierosina atstāt lēmumprojektu esošajā redakcijā.
E.Grāvītis paskaidro, ka šis lēmums ir atbilde uz konkrēto iesniegumu, ka tālākas procesuālās
darbības attiecībā uz šo īpašumu tiks veiktas tikai pēc saistošo noteikumu pieņemšanas.
N.Līcis ierosina izteikt lēmumprojekta 1. un 2.punktu šādā redakcijā:
1. Izstrādāt vienotu attīstības koncepciju kāpu teritorijai starp Pēterupi un Bīriņu ielu.
2. Pēc koncepcijas apstiprināšanas lemt par zemes gabala Raiņa ielā 16, Saulkrastos,
iznomāšanu.
E.Grāvītis aicina balsot par N.Līča priekšlikumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 6 (S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro), „PRET”- 1 (A.Horsts), „ATTURAS”- 8 (E.Grāvītis, B.Veide,
I.Veide, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ancāne, A.Aparjode),
N.Līča priekšlikums noraidīts.
E.Grāvītis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 11.jūlijā saņemts SIA “Katrīnbādes placis” pilnvarotā
pārstāvja /vārds, uzvārds/ iesniegums (turpmāk – Iesniegums). Iesniegumā sniegts viedoklis ar
ierosinājumiem par nekustamā īpašuma Raiņa iela 16, Saulkrastos nomas tiesību nodošanu izsolē.
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.1000 0015 2502, nekustamā īpašuma Raiņa iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
ar kadastra numuru 8013 002 0358, īpašuma tiesības nostiprinātas uz Saulkrastu novada
pašvaldības vārda. Nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes gabaliem ar kopplatību 1,2899 ha.
1.zemes gabals (vienība) ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0358 ir 1,0045 ha platībā, 2.zemes
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gabals (vienība) ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0376 0,1592 ha platībā un 3.zemes gabals
(vienība) ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0377 0,1262 ha platībā.
2018.gada 15.martā Saulkrastu novada domē iesniegts Valsts vides dienests Lielrīgas
reģionālā vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 2018.gada 14.marta Ietekmes uz vidi sākotnējais
izvērtējums Nr.R118SI0016 (turpmāk – Izvērtējums) un Tehniskie noteikumi Nr.RI18TN0119 par
nekustamo īpašumu Raiņa ielā 16, Saulkrasti.
2018.gada 14.marta ietekmes uz vidi sākotnējā Izvērtējuma rezultātā Pārvalde pieņēmusi
lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru paredzētajām darbībām – vasaras
kafejnīcas izvietošanai un labiekārtojuma elementu ierīkošanai Raiņa ielā 16, Saulkrastos.
Pārvaldes Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzības prasības, kuras jāievēro
vasaras kafejnīcas izvietošanai un labiekārtojuma elementu ierīkošanai Raiņa ielā 16, Saulkrastos,
viena no prasībām ir inženierkomunikāciju ierīkošana, kas prasa finanšu līdzekļu ieguldījumus.
2018.gada 1.jūlijā stājās spēkā 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi), kuri
nosaka publiskai personai piederoša vai piekrītoša zemesgabala vai tā daļas iznomāšanas kārtību
un tās izņēmumus, nomas maksas aprēķināšanas kārtību, kā arī atsevišķus nomas līgumā
ietveramos tipveida nosacījumus.
Saskaņā ar Noteikumu 32.punktu neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā
vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles
atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.
Noteikumi paredz, ka pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt lielāku
nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts Noteikumos.
Ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.pantā noteikto pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu, t.sk. mantu lietošanā
nodot citai personai par iespējami augstāku cenu, kā arī atbilstoši Noteikumiem, Saulkrastu novada
dome ir uzsākusi darbu pie saistošo noteikumu izstrādes, ar kuriem tiks noteikta Saulkrastu novada
pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemesgabalu vai tā daļas nomas regulējums.
Izskatot SIA “Katrīnbādes placis” vienotais reģ.Nr.40103882816, juridiskā adrese: Paula
Lejiņa iela 16 - 92, Rīga, LV – 1029, iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, ņemot vērā Valsts vides
dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes 2018.gada 14.marta Ietekmes uz vidi sākotnējo
izvērtējumu Nr.R118SI0016 un Tehniskiem noteikumiem Nr.RI18TN0119, saskaņā ar Saulkrastu
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2018.gada 11.jūlija sēdes atzinumu
(protokols Nr.7/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ancāne, A.Horsts), „PRET”- 5 (S.Osīte, O.Vanaga, S.OzolaOzoliņa, N.Līcis, L.Vaidere), „ATTURAS”- 2 (M.Kišuro, A.Aparjode),
NOLEMJ:
1. Pēc saistošo noteikumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu un piekrītošu
zemesgabalu vai tā daļas nomas regulējuma stāšanās spēkā, Saulkrastu novada domes
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai organizēt nepieciešamās darbības par
nekustamā īpašuma Raiņa iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 3.zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8013 002 0377 (platība 0,1262 ha) daļas nomas tiesību nodošanu
izsolē.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.681 protokola pielikumā
§11
Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/
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Ziņo A.Deniškāne.
O.Vanaga uzdod jautājumu par komunikāciju ar iesniedzēju.
A.Deniškāne atbild, ka iesniedzēja pēc iesnieguma saņemšanas tika informēta par kārtību, kādā
Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 11.jūnija 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. un 22.punktu, Saulkrastu
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 11.jūlija
atzinumu (protokols Nr.7/2018§1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.
Lēmums Nr.682 protokola pielikumā
A.Deniškāne izsaka viedokli par N.Līča iesniegumu saistībā ar PII “Rūķītis” ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanu, par darbinieku atbrīvošanu. N.Līcis piebilst, ka jautājums bija par PII
“Rūķītis” reorganizāciju.
E.Grāvītis skaidro, ka nevar pieņemt lēmumu, pirms nav zināms iepirkuma uzvarētājs.
§12
Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases un līdzfinansējuma piešķiršanu SIA
“Saulkrastu komunālserviss” projekta “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana
Zvejniekciemā” realizācijai
Ziņo E.Grāvītis.
A.Horsts jautā, kad plānots uzsākt darbus, vai darbi tiks pabeigti pirms apkures sezonas sākuma.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Uldis Stunda informē, ka līgums ir noslēgts,
līguma termiņš – š.g. oktobra sākums.
A.Horsts jautā, vai ir uzsākta iepirkuma procedūra uz šķeldas piegādi.
U.Stunda atbild, ka piektdien ir plānots izsludināt iepirkumu gan granulām, gan šķeldai.
A.Horsts jautā par ietekmi uz siltuma tarifu. U.Stunda paskaidro, ka būs zināms pēc šķeldas
iepirkuma rezultātiem. U.Stunda informē par situāciju par apkuri.
A.Horsts uzdod jautājumu par pilsētas centra katlu mājām, vai katlam Raiņa ielā ir nepieciešams
remonts. U.Stunda atbild, ka uz šo sezonu katlu nav plānots mainīt.
A.Horsts jautā, vai esošie Zvejniekciema katli tiks norakstīti. U.Stunda atbild apstiprinoši,
paskaidro, ka tie ir nokalpojuši.
Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa 10.07.2018. iesniegumu par
ieguldījumu SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālā, kas izskatīts Saulkrastu novada
domes Finanšu komitejas 11.07.2018. sēdē (protokols Nr.7/2018§13), ievērojot likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībai ir pienākums organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus, tostarp arī siltumapgādi, tādēļ Saulkrastu novada dome ir piekritusi
līdzfinansēt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
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„Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektu
Nr. 4.3.1.0/17/A/008 „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā”.
Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz “Likums 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”, likuma
„Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu, pamatojoties
uz SIA “Saulkrastu komunālserviss” veiktajām iepirkuma procedūrām, saskaņā ar Finanšu
komitejas 11.07.2018. sēdes atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 20 gadiem 209 023,00 euro apmērā ar Valsts
kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2019.
projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/008 „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā”
realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.
2. Kredītu 209 023,00 euro apmērā ieguldīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālā,
nodrošinot līdzfinansējuma daļu projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/008 „Siltumavota efektivitātes
paaugstināšana Zvejniekciemā” realizācijai.
3. Palielināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālu par 209 023 daļām ar vienas
daļas nominālvērtību 1,00 euro. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt naudas
līdzekļus uz SIA „Saulkrastu komunālserviss” kontu nedēļas laikā pēc aizņēmuma
saņemšanas.
4. Piešķirto finansējumu SIA „Saulkrastu komunālserviss” drīkst izmantot pēc pamatkapitāla
palielināšanas reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā.
5. SIA „Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā pēc pamatkapitāla palielināšanas
reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā rakstiski informē Saulkrastu novada domes Finanšu
un grāmatvedības nodaļu par pamatkapitāla palielināšanu.
6. SIA “Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā pēc projekta starp atskaites
apstiprināšanas iesniedz projekta gala atskaiti Saulkrastu novada domes Finanšu un
grāmatvedības nodaļā.
Lēmums Nr.683 protokola pielikumā
§13
Par domes lēmuma “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta iegādei” precizēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis uzdod jautājumu, kāds transports tiks iegādāts.
E.Grāvītis atbild, ka viena automašīna jau ir iegādāta – Citroen mikroautobuss. Iepirkums ir
noslēdzies, tiks iegādātas divas Dacia Duster automašīnas Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas
nodaļai, kā arī iepirkums ir noslēdzies attiecībā uz Pašvaldības policiju, tiks iegādāts Citroen
mikroautobuss, pašlaik notiek komplektēšana.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 28.06.2018. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.07.2018. sēdē (protokols Nr.7/2018§10),
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 “Komerc furgona tipa
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trafaretas un aprīkotas automašīnas piegāde Saulkrastu pašvaldības policijas vajadzībām” ID Nr.
SND 2018/35 rezultātiem, saskaņā ar Finanšu komitejas 11.07.2018. sēdes atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode ), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis),
NOLEMJ:
1. Grozīt 28.02.2018. domes sēdes lēmuma “Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē
autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei” 1.punktā aizņēmuma
kopējo summu no „116 300,00 euro” uz aizņēmuma kopējo summu „117 316 ,00 euro”
apmērā.
Lēmums Nr.684 protokola pielikumā
§14
Par projekta “Jaunie Latvijas kamermūziķi Saulkrastiem 2018”
ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
direktores pienākumu izpildītāja 02.07.2018. iesniegumu par projekta “Jaunie Latvijas
kamermūziķi Saulkrastiem 2018” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 2018.gada budžeta
plānā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.07.2018. sēdē (protokols
Nr.7/2018§14), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
saskaņā ar Finanšu komitejas 11.07.2018. sēdes atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” 2018.gada budžeta ieņēmumus:
1.1.
palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas – pārējie pašvaldību saņemtie
valsts budžeta iestāžu transferti” (EKK 18.690) par 4 000,00 euro.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” budžeta 2018.gada izdevumus ekonomiskās klasifikācijas kodā EKK 1150
(Līgumdarba algas) par 4 000,00 euro, lai realizētu projektu “Jaunie Latvijas
kamermūziķi Saulkrastiem 2018”.
Lēmums Nr.685 protokola pielikumā
§15
Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja 04.07.2018 iesniegumu par grozījumiem
bibliotēkas 2018.gada budžeta plānā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
11.07.2018. sēdē (protokols Nr.7/2018§8), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas sēdes atzinumu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt Saulkrastu novada bibliotēkas (Struktūrvienība 06) budžeta izdevumu
plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2252 (Informācijas licenču nomas
izdevumi) par 175,00 EUR;
1.1.2. EKK 2322 (Degviela) par 450,00 euro;
1.1.3. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 1 130,00 euro .
1.2.palielināt Saulkrastu novada bibliotēkas (Struktūrvienība 06) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 35,00
EUR, lai izmantotu literāros darbus (autortiesības);
1.2.2. EKK 2312 (Inventārs) par 1 130,00 euro, lai apmaksātu mēbeles, kuru
vērtība ir mazāka par 213,00 euro;
1.2.3. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 450,00 EUR, lai iegādātos jaunas
preces;
1.2.4. EKK 5121 (Datorprogrammas) par 140,00 EUR, lai iegādātos ABBYY
FineReader programmu novadpētniecības materiālu skenēšanai un
digitalizācijai.
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.686 protokola pielikumā
§16
Par papildus līdzekļu piešķiršanu
mēbeļu uzstādīšanai PII “Rūķītis” jaunajās telpās
Ziņo E.Grāvītis. Ir noslēdzies iepirkums, kopējā summa pārsniedz budžetā paredzētos līdzekļus
par 3 108,00 euro.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista 03.07.2018. iesniegumu par papildus līdzekļu
piešķiršanu mēbeļu iegādei PII “Rūķītis” jaunajās telpās, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 11.07.2018. sēdē (protokols Nr.7/2018§12), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, uz veikto iepirkumu “Mēbeļu piegāde un
uzstādīšana Saulkrastu PII “Rūķītis” rezultātu, ar lētāko piedāvājumu no SIA “Bolderāja Serviss”
par kopējo summu 34 308,27 euro (Ar PVN),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 3 108,00 euro, lai
iegādātos mēbeles PII “Rūķītis” jaunajām telpām.
2. Palielināt PII “Rūķītis” budžeta plānu par 3 108,00 euro (Struktūrvienība 041,
ekonomiskās klasifikācijas kods 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi)).
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
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Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.687 protokola pielikumā
§17
Par grozījumiem Tautsaimniecības budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars Gavars informē, ka budžetā 2018.gadam
ir paredzēti līdzekļi 50 000 euro apmērā ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos, remontēšanai, lai telpas
varētu nodot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai (turpmāk – VJMMS). Informē par
ēkas stāvokli un izdarītajiem darbiem, par problēmām ar tehnisko dokumentāciju.
A.Gavars informē par PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” iesniegumu ar lūgumu nelikvidēt
ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos, baseinu, bet baseina telpās izveidot veselības kompleksu. Ja dome
atbalsta PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” ideju, nepieciešams veikt pārbūvi. Ņemot vērā,
ka ēkai nav veikta pilna tehniskā izpēte, ierosina neieguldīt 50 000 euro telpu pielāgošanai uz
neilgu laiku, bet veikt būvprojektu ar inženierizpēti.
A.Horsts uzdod jautājumu, kurā gadā tika iegādāta ēka Smilšu ielā 7, Saulkrastos.
B.Veide atbild, ka aptuveni 5 gadi atpakaļ.
A.Horsts jautā, kāpēc jautājums par dokumentācijas sakārtošanu tika pacelts šogad. A.Gavars
atbild, ka par šo jautājumu tika runāts vairākkārt.
N.Līcis uzdod jautājumu, kāda ir situācija VJMMS ar telpām Saulkrastos, kāds varētu būt
alternatīvs risinājums.
VJMMS direktore Ieva Lazdauska informē, ka Saulkrastos trūkst telpu, kur organizēt darbu
mūzikā. Sadarbībā ar Saulkrastu vidusskolu nodarbības notiek Saulkrastu vidusskolas telpās.
Mācību process beidzas ap plkst.21.00, kas rada neapmierinātību no vecāku puses. I.Lazdauska
izsaka viedokli par ēku Smilšu ielā 7, informē, ka, pirms domes sēdes tika runāts ar iestādes
“Jauniešu māja” vadītāju Ingūnu Feldmani par iespējām izmantot Jauniešu mājas telpas. Viena
telpa varētu būt pielāgojama mūzikas nodarbībām.
Diskusija par ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos, pārbūvi. Diskusijā piedalās: E.Grāvītis, A.Horsts,
I.Lazdauska, A.Aparjode.
A.Horsts lūdz A.Gavaram sagatavoties uz nākamo domes sēdi, sniegt informāciju, kurā gadā ēka
ir iegādāta, par kādu summu, cik līdzekļi jau ir ieguldīti, cik ir samaksāts par zemes nomu, no
kuras personas bija saņemts priekšlikums iegādāties ēku, kāds bija deputātu balsojums, kādi ir
saistītie dokumenti –par ēkas apsekošanu, ēkas pieņemšanu – nodošanu.
Diskusija par VJMMS alternatīvām telpām mūzikas nodarbībām. Diskusijā piedalās: N.Līcis,
L.Vaidere, A.Aparjode, E.Grāvītis, I.Lazdauska, Saulkrastu vidusskolas direktore V.Kalnakārkle.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika lūdz papildināt lēmumprojekta pamatojošo daļu, ka
iesniegums tika skatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē un Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē, un papildināt lemjošo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:
“Atbildīga par lēmuma izpildi Finanšu un grāmatvedības nodaļa”. Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora vietnieka sporta organizācijas
jautājumos 03.07.2018 iesniegumu par telpu izmantošanu Smilšu ielā 7, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.7/2018§2),
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēde (protokols Nr.7/2018§3) un Finanšu
komitejas 11.07.2018. sēdē (protokols Nr.7/2018§17), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
16

NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa - TAUTSAIMNIECĪBA
(Struktūrvienība 019, M312) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti)
par 50 000,00 euro;
1.2.palielināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa - TAUTSAIMNIECĪBA
(Struktūrvienība 019, M312) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) par 50
000,00 euro, lai sagatavotu Smilšu ielas 7 ēkas pārbūves būvprojektu.
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.
3. Atbildīga par lēmuma izpildi Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
Lēmums Nr.688 protokola pielikumā
§18
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 13.07.2018 iesniegumu par grozījumiem
Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2233 (Transporta pakalpojumi) par
1 000,00 euro;
1.1.2. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvai darbības nodr.)
par 1 046,00 euro.
1.2.palielināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 2 046,00 EUR, lai pabeigtu
remontdarbus skolas virtuvē.
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.689 protokola pielikumā
Plkst. 15.18 tiek izsludināts pārtraukums.
Sēdi atsāk plkst. 15.28.
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Par dotācijas piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīca”
Ziņo E.Grāvītis.
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PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekle Santa Ancāne informē par veselības dienām Saulkrastu
slimnīcā. Šogad veselības diena tika rīkota pirmo reizi, tika piesaistīti vairāki ārsti-konsultanti.
Iedzīvotāji varēja saņemt konsultācijas bezmaksas, atsaucība bija liela.
N.Līcis izsaka viedokli, ka atbalsta šādus pasākumus. Ņemt vērā iepriekšējā domes sēdē skatīto
jautājumu par veselības veicināšanas pasākumu organizēšanu iedzīvotājiem atbilstoši Nacionālā
veselīgo pašvaldību tīkla noteiktajiem uzdevumiem, uzskata, ka šis ir tas mērķis, kuram pašvaldība
varētu piešķirt līdzekļus atbilstoši veselības veicināšanas projektam.
Izskatot PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekļa 09.07.2018. iesniegumu, par dotācijas
piešķiršanu Mākslas un Veselības dienas pasākuma organizēšanai 2018.gada 19.maijā, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.07.2018. sēdē (protokols Nr.7/2018§15),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt dotāciju PSIA “Saulkrastu slimnīca” no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
1 436,62 euro apmērā, lai apmaksātu Mākslas un Veselības dienas pasākuma
organizēšanu.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Saulkrastu
slimnīca” 1 437,00 euro apmērā (Struktūrvienība 18, ekonomiskās klasifikācijas kods
3261 (Valsts un pašvaldības budžeta dotācijas valsts un pašvaldību komersantiem)).
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt dotāciju vienas nedēļas laikā PSIA
“Saulkrastu slimnīca” 1 437,00 euro apmērā uz a/s Swedbank norēķinu kontu
LV39HABA0551014436601.
4. PSIA “Saulkrastu slimnīca” iesniedz Finanšu un grāmatvedības nodaļai atskaiti par
dotācijas izlietojumu.
5. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.690 protokola pielikumā
§20
Par projekta “Nordplus Junior” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
O.Vanaga informē, ka ir apstiprināts projekts “Nordplus Junior”.
A.Deniškāne uzdod jautājumu, cik bērnu piedalīsies projektā un kāds ir projekta mērķis. O.Vanaga
atbild, ka līdz 20 bērnu, mērķis – dabas, ekoloģijas pētniecība.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktora 04.07.2018 iesniegumu par projekta “Nordplus
Junior” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 2018.gada Saulkrastu novada budžetā, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.07.2018. sēdē (protokols Nr.7/2018§3),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, pamatojoties uz
noslēgto līgumu Nr. NPJP-2018/10402 starp Saulkrastu vidusskolu un Jyseotie school (Somija),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
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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 8 065,00 euro.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
2.1. samazināt izdevumu pozīciju “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
(Struktūrvienība 0111, M214) budžeta izdevumu plānu:
2.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2275 (Pašvaldību līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem) par 198,00 euro (projekta atlikums no
2017.gada).
2.2. palielināt projekta “Nordplus Junior” (Struktūrvienība 02, M4116, P5211)
budžeta izdevumu plānu par 8 263,00 euro pa ekonomiskiem klasifikācijas
kodiem (EKK):
2.2.1. EKK 2121 (Ārvalstu komandējumi – dienas nauda) par 1 815,00 euro,
lai apmaksātu skolotāju došanos uz Somijas skolu;
2.2.2. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 6448,00 euro,
lai apmaksātu skolēnu došanos uz Somijas skolu.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
ūta.Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. un 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.691 protokola pielikumā
§21
Par līdzekļu piešķiršanu projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu
realizēšana” īstenošanai
Ziņo E.Grāvītis.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis paskaidro nepieciešamību piešķirt
līdzekļus.
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
2018.gada 11.jūlija iesniegumu par papildus līdzekļu nepieciešamību projekta “Piekrastes
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanai atbilstoši cenu aptaujas
rezultātiem, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.07.2018. sēdē (protokols
Nr.7/2018§16),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Finanšu
komitejas 11.07.2018. sēdes atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 1440 EUR projekta
“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanai.
2. Palielināt 2018.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīciju “Projekts
“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”” par 1440 EUR
(Struktūrvienība 0117, ekonomiskās klasifikācijas kods 5240 (Pamatlīdzekļu
izveidošana un nepabeigtā celtniecība).
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3.

Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2018 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2.punktā minētos grozījumus.

Lēmums Nr.692 protokola pielikumā
§22
Par SIA “DMLV” zemes nomas maksas parāda sadalīšanu termiņos
Ziņo E.Grāvītis.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika lūdz papildināt lēmumprojektu ar 5.punktu šādā
redakcijā: “Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, LV-1010, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas”. Deputātiem
iebildumu nav.
Saulkrastu novada pašvaldībā 2018.gada 14.jūnijā saņemts SIA “DMLV”, reģistrācijas
numurs: 40103417352, valdes locekles /vārds, uzvārds/ iesniegums “Par SIA “DMLV” parādu”
(turpmāk – Iesniegums).
Iesniegumā /vārds, uzvārds/ lūdz sadalīt zemes nomas maksas parādu 443,67 euro četros
maksājumos un neaprēķināt nokavējuma naudu.
Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome) un SIA “DMLV” 2014.gada 3.jūlijā noslēdza
zemes nomas līgumu Nr.01.-19.2./Li197 (turpmāk – Līgums) par Domes nekustamā īpašuma
Smilšu iela 10A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 1894 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals),
nodošanu nomas lietošanā. Līgums noslēgts uz 25 (divdesmit pieciem) gadiem.
SIA “DMLV” valdes loceklis /vārds, uzvārds/ 2017.gada 17.oktobra iesniegumā lūdza
izbeigt Līgumu, pamatojoties uz Līguma 6.5.1. apakšpunktu.
Pamatojoties uz SIA “DMLV” 2017.gada 17.oktobra iesniegumu, Dome 2017.gada
29.novembra sēdē pieņēma lēmumu „Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “DMLV”” (turpmāk – Lēmums), ar kuru bija nolemts: ar 2017.gada
1.decembri izbeigt 2014.gada 3.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu ar SIA “DMLV” par
Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Smilšu iela 10A, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013 003 0494, 1894 m2 platībā, nomu un līdz 2017.gada
31.decembrim nomaksāt nomas maksas parādu par 2017.gada 3. un 4.ceturksni 532,00 euro (pieci
simti trīsdesmit divi euro, 00 centi).
2017.gada 1.decembrī noslēgta vienošanās par 2014.gada 3.jūlija zemes nomas līguma
Nr.01.-19.2./Li197 izbeigšanu ar 2017.gada 1.decembri.
SIA “DMLV” Lēmumā noteikto zemes nomas maksas parāda samaksu līdz noteiktajam
termiņam nav veicis.
Apkopojot SIA “DMLV” veiktos maksājumus, atbilstoši Saulkrastu novada domes
Finanšu un grāmatvedības nodaļas datiem, uz 2018.gada 1.maiju ir izveidojies nomas maksas
parāds 443,67 euro (četri simti četrdesmit trīs euro 67 centi) un saskaņā ar Līguma 3.4.punktu
kavējuma nauda 117,22 euro (viens simts septiņpadsmit euro 22 centi).
Dome 2018.gada 8.maija nosūtīja SIA “DMLV” brīdinājumu par zemes nomas maksas
parāda samaksu (turpmāk – Brīdinājums), kurā lūdza ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.maijam
samaksāt visu zemes nomas maksas parādu 443,67 euro un kavējuma naudas summu 117,22 euro
un brīdināja, ja brīdinājumā noteiktajā termiņā netiks samaksāts zemes nomas maksas parāds un
kavējuma naudas summa, tad savu interešu aizstāvībai Dome vērsīsies tiesā ar prasību par nomas
maksas parāda un kavējuma naudas summas piedziņu, un ka šajā gadījumā papildus parāda
summai var tikt piedzīti arī Domes tiesas izdevumi.
SIA “DMLV” Brīdinājumā noteikto nomas maksas parāda samaksu un kavējuma naudas
summu līdz noteiktajam termiņam – 2018.gada 31.maijam nav veicis.
SIA “DMLV” Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada
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11.jūlija sēdē (protokols Nr.7/2018).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma
1511. un 1512.pantu, saskaņā ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 11.jūlija
sēdes atzinumu (protokols Nr.7/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut SIA “DMLV” reģistrācijas numurs: 40103417352, juridiskā adrese: Ainažu iela 51,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, līdz 2018.gada 25.novembrim
nomaksāt zemes nomas maksas parādu 443,67 euro un kavējuma naudu 117,22 euro par
Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Smilšu iela 10A, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, 1894 m2 platībā, nomu saskaņā ar nomaksas grafiku:
Datums

Parāds
(euro)

25.08.2018.
25.09.2018.
25.10.2018.
25.11.2018.

110.91
110,91
110,91
110,94

Kavējuma
nauda
(euro)
29,30
29,30
29,30
29.32

Kopā

443,67

117,22

2. Par parāda un kavējuma naudas nomaksas grafiku ar SIA “DMLV” noslēgt rakstisku
vienošanos.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora vietnieks.
4. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A,
Rīgā, LV-1010, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.693 protokola pielikumā
§23
Par Saulkrastu novada pašvaldības
2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistes 04.07.2018.
iesniegumu un tam pievienoto Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada publisko pārskatu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, „Likuma
par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, 05.05.2010. MK noteikumu Nr.413
„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu un saskaņā ar Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (prot. Nr. 7/2018 §10), Sociālo jautājumu komitejas
sēdes atzinumu (prot. Nr.6/2018 §2) Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes
atzinumu (prot. Nr.7/2018§2), Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.7/2018 §4),
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada publisko pārskatu.
2. Apstiprināto pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un
publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv.
Lēmums Nr.694 protokola pielikumā
§24
Par izmaiņām Atļauju komisijas sastāvā
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 6.jūlijā saņemts Saulkrastu novada domes
priekšsēdētāja vietnieka iesniegums par Gunta Vintera ievēlēšanu Atļauju komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata amatpersonas, 2006.gada 30.augusta
„Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas nolikuma” 2.punktu, kas nosaka, ka komisijas
locekļus uz domes pilnvaru laiku apstiprina ar domes lēmumu, Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 11.07.2018. atzinumu (protokols Nr.7/2018§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ievēlēt Gunti Vinteri par Atļauju komisijas locekli ar 2018.gada 1.augustu.
2. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs.
Lēmums Nr.695 protokola pielikumā
§25
Par Saulkrastu pašvaldībai piederošas cirsmas (īpašumā “Straumes”)
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu
un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
A.Horsts uzdod jautājumu par izsoles organizēšanas datumu.
Nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs paskaidro nepieciešamību organizēt izsoli
rudens periodā.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 25.06.2018. iesniegumu par cirsmas izsoles organizēšanu
pašvaldības īpašumā “Straumes”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Finanšu komitejas 11.07.2018. sēdē (protokols Nr.7/2018), pamatojoties uz
Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības 11.06.2018. atzinumu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2. punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (L.Vaidere),
NOLEMJ:
1. Nodot izsolei pašvaldības īpašumā “Straumes”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā,
kadastra Nr. 80330030968, cirsmu, kailcirti 1,11 ha platībā, 1. meža kvartāls, 1.nogabals.
Izcērtamais apjoms – 294,31 m3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt cirsmas izsoles noteikumus pašvaldības īpašumam “Straumes”, Saulkrastu
pagastā, Saulkrastu novadā.
3. Noteikt cirsmas nosacīto cenu 10 770,40 euro (desmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit
euro, 40 centi).
4. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 14.09.2018. plkst.10.00 rīkot cirsmas
izsoles mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
5. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt krājumos atsavināšanai cirsmu apjomā 294,31
m3 par kopējo vērtību 10770,40 euro.
Lēmums Nr.696 protokola pielikumā
§26
Par Saulkrastu pašvaldībai piederošas cirsmas (īpašumā “Ķīšupes mežs”)
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu
un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis jautā, vai ir pieejama shēma, kur īpašums atrodas.
Nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs skaidro, ka shēma ir pie cirsmas novērtējuma,
paskaidro atrašanas vietu.
N.Līcis uzdod jautājumu, kāds ir pamatojums.
A.Blankenbergs atbild, ka mežs ir pāraudzis, ņemot vērā, ka īpašums atrodas pilsētas teritorijā, tā
nav kailcirte, bet retināšana.
N.Līcis pauž viedokli, ka no dabas aizsardzības viedokļa, daļa no retām putnu sugām vai
kukaiņiem dzīvo vecos vai ļoti vecos kokos.
A.Blankenbergs atbild, ka nav aizsargājami kukaiņi, dzīvnieki vai augi atrasti šajā teritorijā.
E.Grāvītis informē par pagājušā gada Valsts kontroles auditu, paskaidro, ka pašvaldības mežiem
jābūt meža apsaimniekošanas plānam, Valsts kontrole aizrādījusi uz to, ka pašvaldība atbilstoši
šim plānam neveic īpašumu apsaimniekošanu.
A.Horsts norāda, ka starp divām izsolēm ir pusstunda laiks, jautā, vai pa šo laiku var paspēt.
E.Grāvītis atbild, ka nosacītās cenas ir ļoti tuvu tirgus cenām, reti kad bijis vairāk par trīs soļiem.
N.Līcis jautā, kurā lēmuma vai noteikumu punktā var redzēt, kāda veida cirsmas izsole tiek
organizēta.
A.Blankenbergs atbild, ka lēmumprojekta 1.punktā ir norādīts, ka kopšanas cirte 5.89 ha platībā.
N.Līcis izsaka viedokli par cirsmas organizēšanu, atbalsta kopšanas cirtes pašvaldības teritorijās,
bet lai vecie koki tiek saglabāti.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 25.06.2018. iesniegumu par cirsmas izsoles organizēšanu
pašvaldības īpašumā “Ķīšupes mežs”, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Finanšu komitejas 11.07.2018. sēdē (protokols Nr.7/2018), pamatojoties uz
Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības 11.06.2018. atzinumu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2. punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav,
„ATTURAS”- 5 (L.Vaidere, Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis),
NOLEMJ:
1. Nodot izsolei pašvaldības īpašumā “Ķīšupes mežs”, Saulkrastos, Saulkrastu novadā,
kadastra Nr. 80130040179, cirsmu, kopšanas cirte 5.89 ha platībā, izcērtamais apjoms
328,95 m3:
1.1.
1. meža kvartāls, 1-6 nogabals, kadastra apz.80130040179;
1.2.
2. meža kvartāls, 1-3 nogabals, kadastra apz.80130041007;
1.3.
3. meža kvartāls, 1-2 nogabals, kadastra apz.80130041008;
1.4.
4. meža kvartāls, 1-2 nogabals, kadastra apz.80130041009.
2. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Apstiprināt cirsmas izsoles noteikumus pašvaldības īpašumam “Ķīšupes mežs”, Saulkrastu
pagastā, Saulkrastu novadā.
4. Noteikt cirsmas nosacīto cenu 14 045,00 euro (četrpadsmit tūkstoši četrdesmit pieci euro,
00 centi).
5. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 14.09.2018. plkst.10.30 rīkot cirsmas
izsoles mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt krājumos atsavināšanai cirsmu apjomā 328,95
m3 par kopējo vērtību 14045,00 euro.
Lēmums Nr.697 protokola pielikumā
§27
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala
Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Izsoles komisijas sekretāres 16.07.2018. iesniegumu par
neapbūvēta zemesgabala Pļavas ielā 21 (kadastra Nr. 80130033068), Saulkrasti, Saulkrastu
novads, 2018.gada 13.jūlija izsoli uz kuru nav ieradies neviens solītājs, pamatojoties uz
30.05.2018. „Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas
iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles noteikumi” 46.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas
iela 21 (kadastra Nr. 80130033068), Saulkrasti, Saulkrastu novads, 2018.gada 13.jūlija
izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam (13.07.2018. plkst. 9.50) nav reģistrēts
neviens izsoles dalībnieks.
Lēmums Nr.698 protokola pielikumā
§28
Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala
Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
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Ziņo E.Grāvītis.
S.Osīte jautā, kur tiek novirzīti līdzekļi, kurus pašvaldība iegūst no izsolēm.
E.Grāvītis atbild, ka pašlaik tiek izpildīts budžeta plāns, kur šie līdzekļi tika paredzēti no īpašumu
Pļavas ielā pārdošanas.
Izskatot Saulkrastu novada domes Izsoles komisijas sekretāres 13.07.2018. iesniegumu par
13.07.2018. organizētās izsoles rezultātiem, kurā tika izsolīts pašvaldības nekustamais īpašums
neapbūvēts zemesgabals Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, pamatojoties uz Saulkrastu
novada domes 30.05.2018. sēdē apstiprināto „Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles noteikumi”
46.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta
zemesgabala Pļavas ielā 23, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013
003 3069, platība 2455 m2, izsoli, saskaņā ar 13.07.2018. protokolu.
2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/, /adrese/, Rīga, LV – 1014, Nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu – neapbūvētu
zemesgabalu ar kadastra Nr.8013 003 3069, kura platība 2455 m2, kas atrodas Pļavas ielā
23, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības uzskaites zemes īpašumu un
mežaudzi Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
4. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.699 protokola pielikumā
§29
Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala
,,Vēsma 218’’, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Izsoles komisijas sekretāres 13.07.2018. iesniegumu par
13.07.2018. organizētās izsoles rezultātiem, kurā tika izsolīts pašvaldības nekustamais īpašums
neapbūvēts zemesgabals ,,Vēsma 218’’, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 30.05.2018. sēdē apstiprināto „Saulkrastu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala „Vēsma 218”, Vēsma, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, izsoles noteikumi” 46.punktu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma –
neapbūvēta zemesgabala ,,Vēsma 218’’, Vēsma, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu
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novadā, kadastra apzīmējums 8033 003 1263, platība 0.062 ha, izsoli, saskaņā ar
13.07.2018. protokolu.
2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/, /adrese/, Rīga, LV – 1021, Nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu – neapbūvētu
zemesgabalu ar kadastra Nr.8033 003 1263, kura platība 0.062 ha, kas atrodas ,,Vēsma
218’’, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības uzskaites zemes īpašumu
“Vēsma 218”, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
4. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.700 protokola pielikumā
§30
Par kandidatūras izvirzīšanu
Publisko un privāto partnerattiecību biedrības
“Sernikon” valdes locekļa amatam
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis pauž viedokli, ka biedrība ir dibināta ar mērķi, lai veicinātu un atbalstītu sabiedrības
iesaistīšanos nozīmīgas teritorijas attīstībā. Uzskata, ka jāievieto sludinājums domes mājaslapā, ar
iespēju pieteikties Saulkrastu iedzīvotājiem gan uz valdes locekļa amatu, gan uz padomes locekļa
amatu. N.Līcis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu.
E.Grāvītis aicina balsot par N.Līča priekšlikumu.
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Paula Lielmaņa 20.07.2018. iesniegumu
par kandidatūras izvirzīšanu Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” valdes
locekļa amatam,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, A.Aparjode),
„PRET”-nav, „ATTURAS”- 4 (B.Veide, I.Veide, S.Ancāne, A.Horsts),
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.
§31
Par kandidatūras izvirzīšanu
Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” padomes locekļa amatam
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis izsaka viedokli par kandidatūras izvirzīšanu Publisko un privāto partnerattiecību biedrības
“Sernikon” valdes locekļa un padomes locekļa amatam.
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par jautājuma izskatīšanas atlikšanu.
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Paula Lielmaņa 20.07.2018. iesniegumu
par kandidatūras izvirzīšanu Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” padomes
locekļa amatam,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne,
A.Aparjode), „PRET”-nav, „ATTURAS”-3 (B.Veide, I.Veide, A.Horsts),
NOLEMJ:
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1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.
§32
Par dalību konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar
viedajām pilsētvides tehnoloģijām”
Ziņo E.Grāvītis. VSIA “Vides investīciju fonds” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas uzdevumā ir izsludinājis pieteikšanos konkursā, Saulkrastu novada pašvaldība varētu
nomainīt 423 gaismekļus. Atbalsta intensitāte- 70%, iesniegšanas termiņš – 06.09.2018.
A.Horsts jautā, kāda varētu būt summa.
E.Grāvītis atbild – 255 000 euro.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis paskaidro, ka summā ietilpst lampu
iegāde, uzstādīšana, tai skaitā programmatūras uzstādīšana. P.Lielmanis paskaidro, ka plānots
nomainīt 423 gaismekļus uz LED gaismekļiem Rīgas, Ainažu, Tallinas, Melnsila, Ozolu un
Siguldas ielās. Katra lampa būs attālināmi vadāma un pieregulējama individuāli. Ņemot vērā, ka
lampām var mazināt apgaismojuma daudzumu pēc vajadzības, projekta ieviešanas laikā ir
jānodrošina ietaupījums.
O.Vanaga uzdod jautājumu, pēc kāda principa tika izvēlētas ielas.
E.Grāvītis atbild, ka viens no noteicošiem faktoriem ir CO2 emisijas gāzu samazināšana.
A.Horsts jautā, kā tiks noteikts ieguvums, vai elektroenerģijas patēriņa samazinājumā. P.Lielmanis
paskaidro projekta prasības un sagaidāmos rezultātus, skaidro, ka tiks mērīta ekonomiskā atdeve
noteiktajā laika posmā uz ieguldīto finansējumu.
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Paula Lielmaņa 23.07.2018. iesniegumu
par iespēju piedalīties Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu konkursā
”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 12.06.2018. Ministru kabineta noteikumu
Nr.333 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" nolikums”
36.2.1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piedalīties Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu konkursā
”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”.
2. Iepirkumu komisijai veikt projekta konkursam nepieciešamo iepirkumu.
3. Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot Saulkrastu novada pašvaldības projekta
pieteikumu un iesniegt to VSIA “Vides investīciju fonds” noteiktajā termiņā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Saulkrastu novada domes izpilddirektora p.i. - Aivars
Gavars.
Lēmums Nr.701 protokola pielikumā
§33
Par pašvaldībai piederošo kokmateriālu krautuvē
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis ierosina izlietot šos līdzekļus skeitlaukuma rampu nomaiņai.
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Izskatot Saulkrastu novada domes Izsoles komisijas sekretāres 24.07.2018. iesniegumu par
24.07.2018. organizētās izsoles rezultātiem, kurā tika izsolīti pašvaldībai piederoši kokmateriāli
krautuvē, saskaņā ar Saulkrastu novada domes 04.07.2018. sēdes lēmuma Nr. 672 „Par Saulkrastu
pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un
izsoles noteikumu apstiprināšanu” Kokmateriālu mutiskas izsoles noteikumu 41.punktu, kurš
nosaka, ka Saulkrastu novada dome izsoles rezultātus apstiprina kārtējā sēdē, ja ir saņemts izsoles
dalībnieka, kurš ir nosolījis kokmateriālu, piedāvāto augstāko summu par nosolīto kokmateriālu
maksājums.
Izsoles dalībnieks SIA ,,SAFRI PLUSS’’, reģ. Nr. 40003978302, juridiskā adrese
,,Jaunzemji’’, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, ir nosolījis kokmateriālus par augstāko cenu
14 596,00 euro (četrpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši euro 00 centi).
Saskaņā ar Kokmateriālu mutiskas izsoles noteikumu 12.punktu, SIA ,,SAFRI PLUSS’’
23.08.2018. iemaksāja Saulkrastu novada domes kasē nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās
mantas nosacītās cenas – 1439,60 euro (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit deviņi euro, 60 centi).
24.07.2018. SIA ,,SAFRI PLUSS’’ samaksāja 13 156,40 euro (trīspadsmit tūkstoši viens simts
piecdesmit seši euro, 40 centi) no nosolītās kokmateriālu summas. Līdz ar to SIA ,,SAFRI
PLUSS’’ saskaņā ar Kokmateriālu izsoles noteikumu 34.punktu piecu darba dienu laikā no izsoles
dienas ir samaksājis nosolīto kokmateriālu summu 14 596 euro.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,
Kokmateriālu izsoles noteikumu 34., 41.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro,
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo kokmateriālu izsoli, kas
notika 24.07.2018. saskaņā ar izsoles protokolu.
2. Uzdot Juridiskai nodaļai sagatavot ar SIA “SAFRI PLUSS”, reģ. Nr. 40003978302,
juridiskā adrese “Jaunzemji”, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, pirkuma līgumu par
izsolē nosolītajiem kokmateriāliem, par izsoles pārdošanas cenu 14 596 euro.
3. Pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no SD grāmatvedības uzskaites „Krājumi un
ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai” uzskaitītos krājumus.
Lēmums Nr.702 protokola pielikumā
Sēdi slēdz plkst.16.05
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla
nodaļas vecākā lietvede

E.Grāvītis
I.Gavrilova

Protokols parakstīts 31.07.2018.
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