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 27.septembrī

Nr. 16/2018

Sēde sasaukta 2018.gada 27.septembrī 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, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Santa Ancāne,
Selga Osīte, Sandra Ozola-Ozoliņa, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, Antra Deniškāne, Ivars
Veide, Normunds Līcis (no plkst. 15.02)
Nepiedalās deputāti:
Līga Vaidere (darba braucienā ārpus Latvijas)
Oksana Vanaga (aizņemta pamatdarbā)
Andris Dulpiņš (personīgu iemeslu dēļ)
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
jautājumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu
konkursa rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu”.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Deniškāne,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Papildināt izsludināto darba kārtību ar vienu jautājumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības
finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un līguma
slēgšanu”.
E.Grāvītis aicina deputātus apstiprināt darba kārtību,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Deniškāne,
I.Veide), „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 pienākumu izpildītāja ziņojums par 29.08.2018. domes sēdes
lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
3. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
4. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
8. Par zemes nomas līgumu ar SIA “Mare sports”
9. Par apmežošanas atļauju
10. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas –
pārdošanas līguma noslēgšanu
11. Par Saulkrastu novada domes 2018.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr. SN 5/2018
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6
“Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu”” precizēšanu
12. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu
tūrisma objekta “Baltā kāpa”, Kāpu ielā, Saulkrastos” apstiprināšanu
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
13. Par nodomu protokola „Par sadarbību ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra izveidošanā
un pakalpojumu sniegšanā” noslēgšanu ar biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācija”
14. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
15. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
16. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
17. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
18. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
19. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
20. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
Finanšu komitejas lēmumi
21. Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai
22. Par finansējuma paredzēšanu 2019.gada budžeta izdevumos jauna gājēju tilta būvniecībai
23. Par projekta “Dzīvo Saulkrastos veselīgi” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu
24. Par Saulkrastu novada pašvaldības ieņēmumu un izdevumu palielināšanu
25. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Saulkrastu sociālā dienesta apmācībām
26. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas 2018.gada budžeta izdevumos
27. Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 2018.gada budžeta
izdevumos
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28. Par budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Zvejniekciema vidusskolai
29. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2018. gada 29.augusta lēmumā Nr.753
30. Par finansējuma paredzēšanu 2019.gada budžeta izdevumos skolēnu transporta
pakalpojumiem
31. Par izglītības iestāžu izmaksu tāmes apstiprināšanu
32. Par grozījuma izdarīšanu Saulkrastu novada domes 28.02.2018. sēdes lēmumā Nr.471 “Par
Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam
transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu”
33. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla
palielināšanu
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudu dzēšanu
35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudu dzēšanu
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudu dzēšanu
37. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudu dzēšanu
38. Par nedzīvojamo ēku izslēgšanu no bilances
39. Par dalību Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā
„Sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ar projektu “Ieguldījums sporta un
atpūtas bāzes "Aģe" izveidē Zvejniekciema stadiona teritorijā”
40. Par ielas apgaismojuma būvprojekta izstrādi
41. Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
42. Par /vārds, uzvārds /deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
43. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
44. Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļa apstiprināšanu
45. Par pašvaldības neapdzīvojamo ēku nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādēm
46. Par pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju
47. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
48. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
49. Par saistošo noteikumu “Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2016.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr. SN 26/2016 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas
audzēkņiem”” apstiprināšanu
50. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora
vēlēšanām
51. Par Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā
52. Par Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītāja iecelšanu
53. Par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa
rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu

§1
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja ziņojums
par 29.08.2018. domes sēdes lēmumu izpildi
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars Gavars ziņo par 29.08.2018. domes sēdes
lēmumu izpildi. Visi lēmumi ir izpildīti.
Plkst.15.02. ierodas deputāts N.Līcis
S.Ozola-Ozoliņa uzdod jautājumu par vēsturisko bruģi Ostas ielā.
A.Gavars atbild, ka bruģis ir aizvests uz krātuvi Akācijas ielā.
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S.Ozola-Ozoliņa jautā, vai katlu māja Zvejniekciemā ir demontēta.
A.Horsts atbild, ka katlu māja nav demontēta, ir demontēti katli.
S.Ozola-Ozoliņa jautā vai līdz apkures sezona sākumam varēs palaist siltumu. A.Horsts atbild, ka
darbu nodošanas termiņš ir š.g. 5.oktobris.
E.Grāvītis informē, ka ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” tika runāts, ka pašlaik vecos katlus nav
nepieciešams demontēt, jo jauniem katliem tiks uzstādīts atsevišķs skurstenis, paskaidro, ka
informācija tiks precizēta.
N.Līcis uzdod jautājumu par estrādes projektu.
A.Gavars atbild, ka ir noslēgts līgums par ekspertīzes veikšanu, kura tiks uzsākta nākamā nedēļā.
Pēc ekspertīzes veikšanas tiks uzsākts iepirkums.
A.Horsts jautā par autobusa pieturas pie bērnudārza labierīkošanu auto novietošanai bērnu
vecākiem un ceļa zīmju pārcelšanu.
A.Gavars atbild, ka ceļa zīmes ir pārceltas. Informē, ka vecāku padome tika aicināta vecāku
padomes sēdē lemt ko darīt, jo vecāku viedokļi bija atšķirīgi. Informācija no vecāku padomes
netika saņemta.
N.Līcis lūdz A.Gavaram informēt par projektu virzību, jautā par bibliotēkas ēkas projektu.
A.Gavars informē, ka ir izsludināts iepirkums uz būvniecību. Būvdarbus plānots uzsākt 2019.gada
aprīlī. Informē par plānoto būvsapulci saistībā ar siltumtrases izbūvi Smilšu ielā 3, Smilšu ielā 7.
Informē par plānoto tikšanos ar projektētāju saistībā ar stāvvietas Ainažu ielā projektēšanu.
N.Līcis jautā par asfaltēšanas darbiem Leona Paegles ielā.
A.Gavars atbild, ka ir noslēgts līgums ar SIA “Limbažu ceļi” par asfaltēšanas darbiem gan Leona
Paegles ielā, gan Vidrižu ielā. Jaunnedēļ tiks uzsākti frēzēšanas darbi. Informē par plānotiem
darbiem.
N.Līcis uzdod jautājumu par ielu būvniecības darbiem Saulkrastu stacijas mežā un Zvejniekciemā.
A.Gavars informē, ka tika noslēgta vienošanās pie līguma par Ostas ielas pārbūvi. Ielas nodošana
ekspluatācijā – līdz š.g. 15.novembrim. Informē par Pirmās ielas un Svētku ielas izpildītajiem
darbiem. Informē par problēmām ar seguma materiālu.
N.Līcis jautā par kultūras namu.
A.Gavars paskaidro situāciju, informē ka darbi tiks pabeigti šogad.
Izpilddirektora pienākumu izpildītāja ziņojums pieņemts zināšanai.
§2
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo B.Veide.
Izskatot Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 10.08.2018. iesniegumu par
nekustamo īpašumu lietošanas mērķa precizēšanu īpašumam “Lielžvīguļi”, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kas izskatīts 12.09.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē,
protokols Nr.9/2018, pamatojoties uz 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”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienībai “Lielžvīguļi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads ar
kadastra apz. 80330040031 lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods – 0201, platība 1.6 ha.
2. Noteikt zemes vienībai “Lielžvīguļi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads ar
kadastra apz. 80330040030 dalīto lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
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saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods – 0201, platība 2.61 ha un
komercdarbības objektu apbūve, NĪLM kods – 0801, platība 0.09 ha.
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, adrese Puškina iela 14, Rīga, LV-1050 un
SIA “Neste Latvija”, adrese Bauskas iela 58A, Rīga, LV-1004.
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.757 protokola pielikumā
§3
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nekustamā
īpašuma speciālista 10.09.2018. iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumiem
“Stacijas mežs”, kadastra Nr.80130020255 un Ainažu iela 26A, kadastra Nr.80130020259,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kas izskatīts 12.09.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas sēdē, protokols Nr.9/2018, 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”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu “Stacijas mežs” (kadastra Nr. 80130020255) un
Ainažu iela 26A (kadastra Nr. 80130020259), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes
ierīcības projektu.
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.758 protokola pielikumā
§4
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/ Rīga, pilnvarotās personas /vārds,
uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/ Rīga, 07.09.2018. iesniegumu par zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu īpašumiem “Gaisma 213”, Gaisma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra Nr.80330021150 un “Gravumeži”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra
Nr.80330021861, kas izskatīts 12.09.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē,
protokols Nr.9/2018, 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”,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu “Gaisma 213”, Gaisma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, kadastra Nr. 80330021150 un “Gravumeži”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, kadastra Nr. 80330021861), zemes ierīcības projektu.
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.759 protokola pielikumā
§5
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
Ziņo B.Veide. Uz zemes gabala atrodas garāžas. Zemes nomas līgums tiek noslēgts par vienas
garāžas piekritīgās daļas nomu uz 10 gadiem..
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 13.augusta iesniegumu, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 5., 6., 7., 8. un 17.punktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.09.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.9/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ no 2018.gada
1.oktobra par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Tirgus iela 2A, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 002 0363, 9/100 domājamās daļas no
zemes 646 m2 platībā, nomu.
Lēmums Nr.760 protokola pielikumā
§6
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
Ziņo B.Veide. Informē ka darba kārtības 6. un 7.jautājumi ir saistīti. Līgums tiek noslēgts par 1/2
domājamās daļas nomu.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 3.septembra iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2., 4. un 7.punktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības
un vides komitejas 12.09.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.9/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
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NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ no 2018.gada
1.oktobra par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Kapteiņu iela 13,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330010598,
1/2 domājamās daļas no zemes 0,147 ha platībā, nomu.
Lēmums Nr.761 protokola pielikumā
§7
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
Ziņo B.Veide.
A.Deniškāne uzdod jautājumu, kāds ir pamatojums līguma noslēgšanai.
E.Grāvītis skaidro, ka uz zemes atrodas iesniedzējam piederoša būve.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 7.septembra iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2., 4. un 7.punktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības
un vides komitejas 12.09.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.9/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ no 2018.gada
1.oktobra par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Kapteiņu iela 13,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330010598,
½ domājamās daļas no zemes 0,147 ha platībā, nomu.
Lēmums Nr.762 protokola pielikumā
§8
Par zemes nomas līgumu ar SIA “Mare sports”
Ziņo B.Veide.
Saulkrastu novada pašvaldībā 2018. gada 20. augustā saņemts SIA “Mare Sports”,
reģistrācijas numurs 40003662188, juridiskā adrese Kalnu iela 9, Saulkrasti, LV-2160, valdes
locekļa /vārds, uzvārds/ 2018. gada 20. augusta iesniegums (turpmāk – Iesniegums), ar lūgumu
pagarināt uz desmit gadiem 2004. gada 1. martā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 04/31 pēc
adreses Ainažu ielā 13A, Saulkrastos, LV-2160.
SIA “Mare sports” iesniegums izskatīts 2018. gada 12. septembra Saulkrastu novada
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (prot. Nr. 9/2018).
Pamatojoties uz 01.03.2004. noslēgtā zemes nomas līguma 2.1. apakšpunktu un 2018. gada
19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 17. punktu, atbilstoši 2018. gada 12. septembra Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumam (prot. Nr. 9/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
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NOLEMJ:
1. Ar 31.12.2018. izbeigt ar SIA “Mare sports”, reģ. Nr. 40003662188, 01.03.2004. noslēgto
zemes nomas līgumu Nr. 04/31 par Saulkrastu novada pašvaldības piederošā zemes
īpašuma Ainažu iela 13A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 001
0053, platība 1214 m2, nomu.
2. Ar 01.01.2019. noslēgt jaunu zemes nomas līgumu ar SIA “Mare sports” uz 10 (desmit)
gadiem par Saulkrastu novada pašvaldības piederošā zemes īpašuma Ainažu iela 13A,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 001 0053, platība 1214 m2,
nomu.
3. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
(2018. taksācijas gadā zemes nomas maksa EUR 373.08 un EUR 78.34 21% PVN), kopā
EUR 451.42 (četri simti piecdesmit viens euro 42 centi) gadā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs.
5. Noteikt termiņu nomas līguma noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja nomas līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.763 protokola pielikumā
§9
Par apmežošanas atļauju
Ziņo B.Veide.
Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece informē, ka ir mainījušies apstākļi, īpašumam šobrīd ir tikai
viens īpašnieks. Lūdz deputātus precizēt lēmumprojektu, svītrojot otra iesniedzēja vārdu.
E.Grāvītis jautā, vai darījums ir reģistrēts Zemesgrāmatā. L.Pilsētniece atbild apstiprinoši.
E.Grāvītis ierosina svītrot lēmumprojekta skaidrojošas daļas vārdus “un /vārds, uzvārds/,
dzīvojošas /adrese/, Saulkrasti, 2018.gada 7.septembra iesniegumu”. Deputāti atbalsta E.Grāvīša
priekšlikumu.
Saulkrastu novada dome izskatījusi /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/ Saulkrasti,
2018.gada 30.jūlija iesniegumu ar lūgumu atļaut apmežot daļu no viņam piederošā zemes gabala
Palejas iela 22, Saulkrastos, kadastra Nr.80130033077. Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada
domes 2018.gada 12.septembra Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols
Nr.9/2018. Pamatojoties uz Civillikuma 1036.pantu, Meža likuma 22.pantu, Ministru kabineta
2012.gada 9.maija noteikumu Nr.308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža
noteikumi” 3.1.punktu, Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Saulkrastu
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN 11/2017 "Par Saulkrastu novada teritorijas
plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu"
apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2017. gada 31. maija lēmumu Nr.7/2017 "Par Saulkrastu
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam apstiprināšanu" teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu 188.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut apmežot nekustamā īpašuma - zemes gabala Palejas iela 22, Saulkrastos, Saulkrastu
novada, kadastra Nr.80130033077, daļu 0,1 ha platībā.
Lēmums Nr.764 protokola pielikumā
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§10
Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un
zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 23.augusta iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu
un 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 “Silmala 131”, Silmala, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu
novadā patieso vērtību, saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.9/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Ober Haus Vērtēšanas Serviss” noteikto Saulkrastu novada pašvaldības
zemes īpašuma “Silmala 131”, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 2/3
domājamās daļas no zemes 0,0652 ha, kadastra apzīmējums 80330021662, patieso vērtību
(tirgus vērtību).
2. Noslēgt ar ēkas – dārza mājas jaunbūves 2/3 domājamās daļas īpašnieci /vārds, uzvārds/
pirkuma – pārdevuma līgumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma
“Silmala 131”, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums
80330021662, 2/3 domājamās daļas no zemes 0,0652 ha, atsavināšanu.
Lēmums Nr.765 protokola pielikumā
§11
Par Saulkrastu novada domes 2018.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr. SN 5/2018
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6
“Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu”” precizēšanu
Ziņo B.Veide.
N.Līcis pauž viedokli par noteikumiem, skaidro, ka balsos pret noteikumu grozījumiem, jo ir pret
smēķēšanu pludmalē.
A.Aparjode uzdod jautājumu, vai šie noteikumu grozījumi atļauj smēķēt pludmalē.
E.Grāvītis paskaidro, ka smēķēt peldvietās ir aizliegts ar likumu. Ar noteikumiem tika mēģināts
aizliegt smēķēšanu pludmalē, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šos
noteikumus neapstiprina. Aicina apstiprināt noteikumu grozījumus, lai Saulkrastu pašvaldības
policija varētu kontrolēt šo saistošo noteikumu prasību ievērošanu. Pēc tam noteikumus var grozīt.
Diskusijā piedalās: A.Deniškāne, N.Līcis, E.Grāvītis.
2018.gada 3.augustā Saulkrastu novada domē ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinums Nr.1-18/6852 (turpmāk - Atzinums) par Saulkrastu novada domes
2018.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. SN 5/2018 “Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Saulkrastu novada pašvaldības
pludmales un peldvietu lietošanu”” (turpmāk – Saistošie noteikumi). Noteikumi ir precizēti
atbilstoši Atzinumam un veikti šādi precizējumi:
1) svītrots Saistošo noteikumu punkts, kas paredz aizliegumu smēķēt pludmalē;
2) precizēta Saulkrastu pašvaldības policijas kompetence.
9

Pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.09.2018 atzinumu
(protokols Nr. 9/2018, §8),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-9 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-1 (N.Līcis),
„ATTURAS”-2 (S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa),
NOLEMJ:
1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2018.gada 25.aprīļa saistošos noteikumus Nr. SN
5/2018 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.6 “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu””.
2. Lietvedības un personāla nodaļai precizētos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
3. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma
rakstu informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes ziņas” un pēc publicēšanas
informatīvajā izdevumā ievietot pašvaldības mājas lapā.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā noteiktā
kārtībā.
Lēmums Nr.766 protokola pielikumā
§12
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu
“Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu tūrisma objekta “Baltā kāpa”, Kāpu ielā,
Saulkrastos” apstiprināšanu
Ziņo B.Veide.
N.Līcis lūdz paskaidrot, kā tiks veikta apmaksa par maksas stāvvietas lietošanu, kā tiks nodrošināta
noteikumu kontrole.
E.Grāvītis skaidro, ka kontroli veiks pašvaldības policija. Samaksa tiks veikta, izmantojot
elektronisko kontroles iekārtu vai izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu.
N.Līcis pauž viedokli par maksas apmēru par stāvvietas lietošanu. Uzskata, ka samaksa 4 euro par
otro un katru nākamo autostāvvietas lietošanas stundu ir pārāk liela.
E.Grāvītis skaidro, ka jāņem vērā, ka saistībā ar kafejnīcas izbūvi maksas stāvvietu skaits ir
samazinājies, līdz ar to arī iespējamo apmeklētāju skaits ir nedaudz mazāks, nekā bija līdz šim.
Diskusijā piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis, pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs
A.Gavars.
S.Ancāne uzdod jautājumu par tualešu apsaimniekošanu. E.Grāvītis atbild, ka ir noslēgts
uzņēmuma līgums. S.Ancāne informē, ka ir saņēmusi iedzīvotāju sūdzības par netīrību.
Saulkrastu novada dome (turpmāk - Dome) 2018.gada 30.maijā apstiprināja saistošos
noteikumus Nr. SN 8/2018 “Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu tūrisma objekta “Baltā kāpa”,
Kāpu ielā, Saulkrastos” (turpmāk - Noteikumi) un likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā
noteiktā kārtībā saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
2018.gada 6.jūlijā Domē ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk - Ministrija) atzinums Nr.1-18/5992. Pamatojoties uz Ministrijas atzinumā ietvertajiem
iebildumiem, veikti šādi precizējumi:
1) atzinuma 1.punktā izteiktais iebildums ir ņemts vērā daļēji - saistošo noteikumu izdošanas
tiesiskais pamatojums ir precizēts izsakot šādā redakcijā: “Izdoti saskaņā ar likuma “Par
autoceļiem” 6.panta 4.1 daļu”. Noteikumu 5.punkts ir precizēts, papildinot, ka papildiezīmē tiks
noteikts diennakts laiks.
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2) atzinuma 2.punktā izteiktais iebildums ir ņemts vērā un svītrots termins Maksas autostāvvietas
lietotājs.
3) atzinuma 3.punktā izteiktais iebildums ir ņemts vērā, precizējot 12.1.apakšpunkta pirmo
teikumu, nosakot, ka tiesības lietot maksas autostāvvietu bez maksas ir “personām ar invaliditāti,
novietojot redzamā vietā aiz priekšējā stikla Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijas vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdota invalīdu stāvvietu izmantošanas karti.”.
4) atzinuma 4.punktā izteiktais iebildums ir ņemts vērā, svītrots noteikumu 11.1.apakšpunkts.
5) atzinuma 5.punktā izteiktais iebildums ir ņemts vērā daļēji. Noteikumu 13.punkts izteikts šādā
redakcijā “Kontroli par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu nodrošina atbilstoši
Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajam.” Noteikumu 14.punkts ir svītrots.
Pamatojoties uz 12.09.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes
atzinumu (protokols Nr. 9/2018, §9),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par maksas stāvvietu pie
Saulkrastu tūrisma objekta “Baltā kāpa”, Kāpu ielā, Saulkrastos”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā
noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu un saistošos noteikumus 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
Lēmums Nr.767 protokola pielikumā
§13
Par nodomu protokola „Par sadarbību ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra izveidošanā
un pakalpojumu sniegšanā” noslēgšanu ar biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācija”
Ziņo G.Lāčauniece. Jautājums par nodomu protokola „Par sadarbību ārpusģimenes aprūpes
atbalsta centra izveidošanā un pakalpojumu sniegšanā” noslēgšanu tika izskatīts Sociālo jautājumu
komitejas sēdē. Komitejas locekļi ir atbalstījuši šādu ideju.
E.Grāvītis informē deputātus, ka ir piedalījies sanāksmē ar biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācija” un pašvaldību pārstāvjiem no Limbažiem, Salacgrīvas, Sējas, Carnikavas, Inčukalna
un Ādažiem. Ir notikušas izmaiņas likumdošanā, pirmais solis, lai varētu pretendēt uz valsts
atbalstu šāda centra izveidei ir nodomu protokola parakstīšana. Biedrība „Latvijas SOS Bērnu
ciematu asociācija” šajā reģionā centra izveidi plāno Saulkrastos. Ņemot vērā, ka pašvaldībai nav
telpu, biedrība telpas meklē pati. Lai saņemtu valsts finansiālu atbalstu šāda centra darbībai ir
jāizpilda virkne noteikumu, grūtākais no tiem ir, ka šajā reģionā ir jābūt konkrētam audžuģimeņu
skaitam. Biedrība uzskata, ka varētu izveidot centru, uzsākt darbu un veicināt šo audžuģimeņu
akaita pieaugumu, lai nākotnē pretendētu uz valsts finansējumu.
Centri uzņemas daļēji veikt Bāriņtiesas pienākumus. Pašlaik nodomu protokola parakstīšana
atbildību pašvaldībai neuzliek.
A.Horsts uzdod jautājumu, vai šāda centra izveidi nevar apvienot ar jaunas Sociālā dienesta ēkas
būvniecību, lai saņemtu papildu finansējumu. E.Grāvītis skaidro, ka šajā gadījumā pašvaldība
nevar pretendēt uz papildu finansējumu. Uzskata, ka, ja biedrība vēlas izveidot šādu centru
Saulkrastu novadā, biedrībai, ka jebkuram komersantam, būtu telpas jāmeklē pašai.
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A.Aparjode uzdod jautājumu, vai Saulkrastu sociālais dienests piekrīt nodomu protokola
parakstīšanai. G.Lāčauniece atbild apstiprinoši.
Izskatot biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” iesniegumu par nodomu
protokola slēgšanu starp Saulkrastu novada pašvaldību un biedrību “Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācija” un tam pievienoto nodomu protokola projektu par sadarbību ārpusģimenes aprūpes
atbalsta centra izveidošanā un pakalpojumu sniegšanā, kas izskatīts 2018. gada 12. septembra
Sociālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr. 7/2018§4), pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā ar 26.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.355 „Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt un noslēgt nodomu protokolu starp Saulkrastu novada pašvaldību un biedrību
“Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildes kontroli Saulkrastu Sociālā dienesta vadītāja.
Lēmums Nr.768 protokola pielikumā
§14
Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā
Ziņo G.Lāčauniece.
Izskatot Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas priekšsēdētājas
Ingūnas Feldmanes 2018.gada 10.septembra 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 12.09.2018. sēdes atzinumu (protokols
Nr.7/2018§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Veikt šādas izmaiņas Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā:
1.1. Atbrīvot no Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva Annu Plauču ar 2018.gada
1.oktobri.
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 Aivars
Gavars.
Lēmums Nr.769 protokola pielikumā
§15
Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/
par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
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Saulkrastu novada domē 2018.gada 10.septembrī 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 12.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.9/2018§1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar termiņu līdz 2021.gada 2.septembrim 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.770 protokola pielikumā
§16
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 7.septembra 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 12.septembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2018§2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
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1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 3.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 150,61 euro (viens simts piecdesmit euro, 61 cents) mēnesī par to, ka viņas meita
/vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds, uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības
kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar
numuru 443102977.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.771 protokola pielikumā
§17
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 3.septembra 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 12.septembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2018§3),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 10.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 193,64 euro (viens simts deviņdesmit trīs euro, 64 centi) mēnesī par to, ka viņas
dēls /vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu
attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
3. Ar 2018.gada 9.septembri izbeigt 2018.gada 8.maija līgumu (Saulkrastu novada domes
reģistrācijas Nr. 5.1/Li286) ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju sertificētu aukli
/vārds, uzvārds/ par pakalpojuma sniegšanu /vārds, uzvārds/. Par līguma izbeigšanu
noslēgt rakstisku vienošanos.
Lēmums Nr.772 protokola pielikumā
§18
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
2018.gada 6.septembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN
24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par
pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē” 13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un 27.5.apakšpunktu, kurš
nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas pārtraukšanu ar brīdi, kad zuduši
apstākļi, kas minēti Noteikumu 13.punktā, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.9/2018§4),
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2018.gada 2.septembri pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds,
uzvārds/.
Lēmums Nr.773 protokola pielikumā
§19
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
2018.gada 6.septembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN
24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par
pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē” 13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un 27.5.apakšpunktu, kurš
nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas pārtraukšanu ar brīdi, kad zuduši
apstākļi, kas minēti Noteikumu 13.punktā, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.9/2018§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2018.gada 3.augustu pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds,
uzvārds/.
Lēmums Nr.774 protokola pielikumā
§20
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
2018.gada 6.septembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN
24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par
pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē” 13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un 27.5.apakšpunktu, kurš
nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas pārtraukšanu ar brīdi, kad zuduši
apstākļi, kas minēti Noteikumu 13.punktā, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.9/2018§6),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
15

NOLEMJ:
1. Sākot ar 2018.gada 8.augustu pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds,
uzvārds/.
Lēmums Nr.775 protokola pielikumā
§21
Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu veikšanai
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē (turpmāk – dome) 2018.gada 15.augustā saņemts biedrības
„Skolas 8”, reģistrācijas numurs 40008243372 (turpmāk – biedrība), valdes locekļa iesniegums ar
lūgumu piešķirt pašvaldības atbalstu EUR 3000,00 apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Skolas ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
veikšanai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2018. sēdē (protokols
Nr.9/2018§6).
Atbilstoši 2018.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr. 3/2018 „Saistošie noteikumi par
kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 7.punktā noteiktajam, biedrība domē ir iesniegusi
visus nepieciešamos dokumentus:
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma kopiju; dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopiju;
atzinumu no ALTUM par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehnisko dokumentāciju;
būvdarbu veikšanas līguma kopiju; būvuzraudzības līguma kopiju; autoruzraudzības līguma
kopiju; projekta vadības līguma kopiju.
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās
daļas 4. punktā noteiktajam, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot
finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, 2018.gada 28.februāra
saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz
atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 12.punktā
noteiktajam, ka lēmumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pieņem dome, atbilstoši 2018.gada
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada
pašvaldības 2018.gada budžetu” paredzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā “Palīdzība
energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai „Skolas 8” ( reģistrācijas numurs 40008243372) pašvaldības atbalstu
EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 8,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nama energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
veikšanai.
2. Noteikt biedrībai „Skolas 8” līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma
spēkā stāšanās dienas. Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē
spēku.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs.
Lēmums Nr.776 protokola pielikumā
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§22
Par finansējuma paredzēšanu 2019.gada budžeta
izdevumos jauna gājēju tilta būvniecībai
Ziņo E.Grāvītis.
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars Gavars informē, ka ir sagatavota iecere,
kurai klāt pievienota kontroltāme. Kopā ar būvuzraudzību aptuvenas izmaksas tilta būvniecībai
varētu būt 160 000 euro.
A.Aparjode jautā, vai tika paredzēti līdzekļi budžetā. A.Gavars paskaidro, ka ar šo domes lēmumu
plānots paredzēt līdzekļus 2019.gada budžetā.
A.Aparjode uzskata, ka izmaksas ir pārāk lielas, ir citas primāras lietas. Jautā, vai šis tilts ir sliktā
stāvoklī.
A.Gavars atbild, ka 2017.gadā tika veikta visu tiltu apsekošana, šis tilts tika novērtēts kā sliktā
stāvoklī, vanšu sistēma šobrīd neiztur mērījumus. Ņemot vērā, ka tilta būvprojekta nav, sprieguma
iespējamo izturību izmērīt nevar. Tilta remonta izmaksas varētu būt nedaudz lētākas, bet tad tilts
paliks šādā izskatā. Jauns tilts kalpos vismaz 80 gadus.
A.Horsts jautā, vai tika izskatīti arī citi, vienkāršāki tilta varianti. A.Gavars informē par citu
iespējamo variantu.
N.Līcis pauž viedokli, ka lielākā daļa no esošiem tiltiem ir būvēti bez projekta, ir bīstami. Uzskata,
ka ņemot vērā, ka remonts izmaksā dārgi, lietderīgāk veikt projektu un uzbūvēt jaunu tiltu.
A.Gavars informē, ka, ja deputāti neatbalsta finansējuma paredzēšanu 2019.gada budžetā tilta
būvniecībai, tiks pārtraukta projektēšana. E.Grāvītis skaidro, ka tilts Liepu ielas galā drīzumā ir
slēdzams.
N.Līcis jautā par jaunā tilta platumu. A.Gavars atbild, ka ārējais platums ir 3,70 m, deputātiem ir
aizsūtīts grafiskais pielikums - tilta plāns ar precīziem izmēriem.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja 10.09.2018.
iesniegumu par finanšu līdzekļu paredzēšanu 2019.gada budžetā jauna gājēju tilta pār Pēterupi
Liepu ielas galā būvprojekta, būvniecības un būvuzraudzības veikšanai, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Finanšu komitejas 12.09.2018. sēdē (protokols Nr.9/2018§7), pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, S.Ancāne,
S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”nav, „ATTURAS”- 1 (A.Aparjode),
NOLEMJ:
1. Paredzēt finansējumu 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā
“Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa - Ceļu un ielu uzturēšana,
apsaimniekošana un remonts” (Struktūrvienība 019, izmaksu mērķis M3136) 160
000,00 EUR (t.sk. PVN) apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 5240 (Pamatlīdzekļu
izveidošana), lai uzbūvētu jaunu gājēju tiltu pār Pēterupi Liepu ielas galā.
Lēmums Nr.777 protokola pielikumā
§23
Par projekta “Dzīvo Saulkrastos veselīgi”
ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
direktora 03.09.2018. iesniegumu par projekta “Dzīvo Saulkrastos veselīgi” ieņēmumu un
izdevumu apstiprināšanu 2018.gada budžeta plānā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
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komitejas 12.09.2018. sēdē (protokols Nr.9/2018§4), pamatojoties uz biedrības “Latvijas Sporta
federāciju padome” piešķirto finansējumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „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 “Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi”
(EKK 21.499) par 2 995,00 EUR.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” budžeta 2018.gada izdevumus ekonomiskās klasifikācijas kodā:
2.1.EKK 1150 (Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu
dokumentu pamata) par 700,00 EUR;
2.2.EKK 1210 (Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) par
168,00 EUR;
2.3.EKK 2239 (Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 425,00 EUR;
2.4.EKK 2264 (Iekārtu un inventāra īre un noma) par 726,00 EUR;
2.5.EKK 2279 (Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi) par 550,00 EUR;
2.6.EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai) par 426,00 EUR.
Lēmums Nr.778 protokola pielikumā
§24
Par Saulkrastu novada pašvaldības
ieņēmumu un izdevumu palielināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis uzdod jautājumu, kāds šobrīd ir kopējais aizņēmumu apjoms.
Finanšu daļas vadītājs - finansists Gatis Vīgants atbild, ka 8,6% no ieņēmumiem, aptuveni 4 milj.
Informē, ka vēl ir trīs potenciālie aizņēmumi.
A.Horsts jautā, cik pašvaldība ir tiesīga ņemt aizņēmumus.
G.Vīgants paskaidro, ka, bez papildu piekrišanas pašvaldība ir tiesīga ņemt aizņēmumus līdz 15%
apmērā no ieņēmumiem, lai saņemtu aizņēmumus no 15% līdz 20%, nepieciešama Finanšu
ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes piekrišana.
N.Līcis uzdod jautājumu, kā tiek rēķināti šie procenti.
G.Vīgants skaidro, ka no pašvaldības tīrajiem ieņēmumiem - iedzīvotāju ienākuma nodokli,
nekustamā īpašuma nodokli, neņemot vērā valsts mērķdotācijas.
N.Līcis ierosina pie budžeta plānošanas sagatavot aizņēmuma plānu ar realizējamajiem projektiem
turpmākajiem diviem vai trīs gadiem, lai saliktu prioritātes.
G.Vīgants paskaidro, ka pie plānotajiem aizņēmumiem šī informācija parādīsies.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista 10.09.2018.
iesniegumu par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu
palielināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2018. sēdē
(protokols Nr.9/2018§8), pamatojoties uz Saulkrastu novada domes lēmumiem par aizņēmumu
ņemšanu Valsts kasē 2018.gadā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumus:
1.1. ieņēmumu pozīciju “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par iepriekšējo gadu”
(ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 1.111) par 34 720,00 EUR;
1.2. ieņēmumu plāna pozīciju “Aizņēmumi” (EKK F400200001) par 1490909,00 EUR.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta izdevumus:
2.1. izdevumu pozīciju “Moduļa tipa piebūves uzstādīšanai PII “Rūķītis” teritorijā”
(Struktūrvienība 041, P5222, EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
celtniecība)) par 576 746,00 EUR;
2.2. izdevumu pozīciju “Moduļa tipa piebūves uzstādīšanai Saulkrastu vidusskolas
ēdamzāles paplašināšanai” (Struktūrvienība 02, P5223, EKK 5240 (Pamatlīdzekļu
izveidošana un nepabeigtā celtniecība)) par 142 659,00 EUR;
2.3. izdevumu pozīciju “Projekts Nr. 5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta”” (Struktūrvienība 19, P5125, EKK
F55010000 (Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā)) par 444 419,00
EUR;
2.4. izdevumu pozīciju “Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa TAUTSAIMNIECĪBA”
(Struktūrvienība
019,
M311,
EKK
5231
(Transportlīdzekļi)) par 72 521,00 EUR;
2.5. izdevumu pozīciju “PII "Rūķītis"” (Struktūrvienība 041, M41105, EKK 2241
(Ēku, telpu kārtējie remonti)) par 129 934,00 EUR;
2.6. izdevumu pozīciju “Projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma
iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”””
(Struktūrvienība 0117, P5127, EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā celtniecība)) par 124 630,00 EUR.
2.7. izdevumu pozīciju “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (Struktūrvienība 0111,
M214, EKK 2275 (Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem)) par 34 720,00 EUR no
saņemtā iedzīvotāju ienākuma nodokļa par iepriekšējo gadu.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”, iekļaujot šī lēmuma 1. un 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.779 protokola pielikumā
§25
Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu
Saulkrastu sociālā dienesta apmācībām
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja 21.08.2018. iesniegumu par grozījumiem
Saulkrastu sociālā dienesta budžetā par supervīzijas pakalpojuma nodrošināšanu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2018. sēdē (protokols Nr.9/2018§15),
pamatojoties uz Labklājības Ministrijā iesniegto Saulkrastu sociālā dienesta pārskatu par
2018.gada l. un 2.ceturksni „Pārskats par apmācībām un supervīziju”, 05.03.2018. noslēgto līgumu
Nr.23/2018 „Par supervīzijas pakalpojuma nodrošināšanu”, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumus:
1.1.Palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas - citi” (EKK 18.6211, M817, Fin 138)
par 434,00 euro.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
2.1.Palielināt Saulkrastu sociālā dienesta (Struktūrvienība 081, M811) budžeta
izdevumu plānu EKK 2235 (Izdevumi par saņemtajiem apmācības pakalpojumiem)
par 434,00 euro, lai apmaksātu Saulkrastu sociālā dienesta apmācības.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”, iekļaujot šajā lēmumā 1. un 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.780 protokola pielikumā
§26
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas 2018.gada budžeta izdevumos
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktora 11.09.2018. iesniegumu par grozījumiem
Saulkrastu vidusskolas 2018.gada budžeta pozīcijās saimniecības materiālu iegādei, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2018. sēdē (protokols Nr.9/2018§21),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „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) 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti)
par 700,00 EUR;
1.1.2. EKK 2242 (Transporta līdzekļu uzturēšana, remonts) par 47,00 EUR;
1.1.3. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, apkalpošana) par 200,00
EUR;
1.1.4. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 200,00 EUR;
1.1.5. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 200,00 EUR.
1.2.palielināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2112 (Iekšzemes komandējumi - Pārējie komandējumu un dienestu
braucienu izdevumi) par 47,00 EUR;
1.2.2. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 1 300,00 EUR, lai iegādātos
tualetes papīru, salvetes, papīra dvieļus, pamatojoties uz skolēna skaita
palielināšanos.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”, iekļaujot šī lēmuma 1. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.781 protokola pielikumā
20

§27
Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas
skolas 2018.gada budžeta izdevumos
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – VJMMS) direktora
10.09.2018. iesniegumu par grozījumiem VJMMS 2018.gada budžeta pozīcijās, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2018. sēdē (protokols Nr.9/2018§18),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt VJMMS (Struktūrvienība 101) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1150 (Līgumdarba algas) par
420,00 EUR;
1.1.2. EKK 231201 (Inventārs) par 430,00 EUR.
1.2.palielināt VJMMS (Struktūrvienība 101) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2364 (Formas tērpi) par 420,00 EUR, lai nodrošinātu VJMMS kora
klases koncerttērpu šūšanu;
1.2.2. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 430,00 EUR, lai iegādātos
flīģeli.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”, iekļaujot šī lēmuma 1. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.782 protokola pielikumā
§28
Par budžeta ieņēmumu un izdevumu
palielināšanu Zvejniekciema vidusskolai
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 11.09.2018. iesniegumu Nr.1-16/108 par
izmaiņām 2018.gada budžeta plānā par SIA “Baltic Restaurants Latvija” iemaksām un 11.09.2018.
iesniegumu Nr.1-16/109 par izmaiņām 2018.gada budžeta plānā par biedrības “Vasaras mūzikas
sesija”, biedrības KSMR Fitness” un futbola kluba “Kuivižu Spartaks” iemaksām, kas izskatīti
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2018. sēdē (protokols Nr.9/2018§19 un
Nr.9/2018§20), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumus:
1.1.Palielināt ieņēmumu pozīciju “Ieņēmumi par telpu nomu” (ekonomiskās
klasifikācijas kods (EKK) 21.381) par 1 010,00 EUR.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
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2.1.palielināt Zvejniekciema vidusskolas (Struktūrvienība 03) izdevumu plānu:
2.1.1. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 750,00 EUR, lai
apmaksātu transporta pakalpojumus;
2.1.2. EKK 2235 (Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem) par
260,00 EUR, lai apmaksātu izdevumus par profesionālās pilnveides
apmācības kursiem.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”, iekļaujot šajā lēmumā 1. un 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.783 protokola pielikumā
§29
Par grozījumiem Saulkrastu novada domes
2018. gada 29.augusta lēmumā Nr.753
Ziņo E.Grāvītis.
Finanšu daļas vadītājs – finansists Gatis Vīgants lūdz precizēt lēmumprojektā precizējama lēmuma
numuru un datumu uz 2018.gada 25.jūlija lēmumu Nr.683.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa 11.09.2018. iesniegumu par
ieguldījumu pamatkapitālā (precizēta summa) projekta Nr.4.3.1.0/17/A/008 “Siltumavota
efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā”, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 12.09.2018. sēdē (protokols Nr.9/2018§22), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, uz likumu “Administratīvā procesa likums” 72. panta pirmo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus precizējumus Saulkrastu novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmuma
Nr. 683 “Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases un līdzfinansējuma piešķiršanu SIA
“Saulkrastu komunālserviss” projekta “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana
Zvejniekciemā” realizācijai”:
1.1.Lēmuma pamatojošās daļas 1) punktā aizstāt skaitli “209 023,00” ar skaitli
“208 141, 00”;
1.2.Lēmuma pamatojošās daļas 2) punktā aizstāt skaitli “209 023,00” ar skaitli
“208 141,00”;
1.3.Lēmuma pamatojošās daļas 10) punktā aizstāt skaitli “209 023,00” ar skaitli
“208 141,00”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs.
Lēmums Nr.784 protokola pielikumā
§30
Par finansējuma paredzēšanu 2019.gada budžeta izdevumos
skolēnu transporta pakalpojumiem
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja 03.09.2018. iesniegumu par līdzekļu
paredzēšanu Sociālā pabalstu 2019.gada budžetā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
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komitejas 12.09.2018. sēdē (protokols Nr.9/2018§14), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Paredzēt finansējumu 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības Sociālo pabalstu
budžetā (Struktūrvienība 081, izmaksu mērķis M812) 9 000,00 EUR (t.sk. PVN)
apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 642102 (Skolēnu transporta pakalpojumi), lai
atmaksātu skolēnu braukšanas karšu iegādi un veikt iepirkuma procedūru par skolēnu
braukšanas karšu iegādi.
Lēmums Nr.785 protokola pielikumā
§31
Par izglītības iestāžu izmaksu tāmes apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis. Izmaksas vienam skolēnam mēnesī Saulkrastu vidusskolā ir 108,29 euro,
Zvejniekciema vidusskolā - 96,89 euro un PII “Rūķītis” - 158,33 euro.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista 10.09.2018.
iesniegumu par skolēnu skaita izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādes uz
01.09.2018., kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2018. sēdē (protokols
Nr.9/2018§3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem,”
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi savstarpējiem
norēķiniem uz 01.09.2018.
Lēmums Nr.786 protokola pielikumā

§32
Par grozījuma izdarīšanu Saulkrastu novada domes 28.02.2018. sēdes lēmumā
Nr.471 “Par Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu
personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai,
apstiprināšanu”
Ziņo E.Grāvītis.
2018.gada 11.septembrī Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada pašvaldības
aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” (turpmāk- aģentūra) direktora iesniegums ar
lūgumu apstiprināt aģentūras amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam
transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai.
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Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējo noteikumu Nr. 9
“Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības
mantu un finanšu resursus” (turpmāk – iekšējie noteikumi) 13.1 punktu Saulkrastu novada dome
ar lēmumu nosaka un apstiprina pašvaldības amatu sarakstu un degvielas patēriņa normu
personīgajam transporta līdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai.
Lai nodrošinātu iekšējo noteikumu izpildi ir nepieciešams veikt grozījumu Saulkrastu
novada domes 28.02.2018. sēdes lēmumā Nr.471 “Par Saulkrastu novada pašvaldības amatu
sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata
pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu”, papildinot domes lēmuma pielikumu ar
aģentūras amatu sarakstu, ar degvielas patēriņa normu personīgajam transportlīdzeklim, ko
izmanto amata pienākumu izpildei.
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, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Papildināt Saulkrastu novada domes 28.02.2018. sēdes lēmuma Nr.471 “Par Saulkrastu
novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam
transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai,
apstiprināšanu” pielikumu ar Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” darbinieku amatu sarakstu no 27. līdz 37. ierakstam.
2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.oktobrī.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu
izpildītājs.
Lēmums Nr.787 protokola pielikumā
§33
Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saulkrastu komunālserviss”
pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja/galvenā
grāmatveža 07.09.2018. iesniegumu par ilgtermiņa ieguldījumu (siltumtrases un katlu māju)
ieguldīšanu pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saulkrastu komunālserviss” (turpmākSabiedrība) pamatkapitālā, kas izskatīts 2018.gada 12.septembra Finanšu komitejas sēdē
(protokols Nr.9/2018§13). Sabiedrības pamatdarbība ir komunālo pakalpojumu organizēšana
siltumapgādes jomā, tādā veidā Sabiedrība pilda Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk –
Pašvaldība) deleģētos pārvaldes uzdevumus un, lai nodrošinātu Pašvaldības nekustamā īpašuma
objektu turpmāku racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu, ir lietderīgi un ekonomiski
pamatoti minēto ilgtermiņa ieguldījumus ieguldīt Sabiedrības pamatkapitālā.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka
pašvaldības mantu var atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Saskaņā ar minētā
likuma 40.pantu, lēmumu par pašvaldības mantas ieguldīšanu esošas kapitālsabiedrības
pamatkapitālā pieņem pašvaldības dome. Mantiskais ieguldījums tiek novērtēts atbilstoši
Komerclikuma prasībām.
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Lai varētu palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu un pamatojoties
uz 2018.gada 07.septembra Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja/galvenā grāmatveža iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
1.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 4.punktu, 40. pantu, 41. panta 3. punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 49., 62., 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Komerclikuma
153., 154., 196., 198. un 201.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piekrist atsavināt un palielināt Sabiedrības pamatkapitālu izdarot mantisku ieguldījumu
Sabiedrības pamatkapitālā.
2. Uzdot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai vienlaicīgi ar mantiskā novērtējuma
atzinuma nodošanu Sabiedrībai, sagatavot šim lēmumam atbilstošu nodošanas –
pieņemšanas aktu un nodot Sabiedrībai šādus ilgtermiņa ieguldījumus:
Nosaukums

Uzskaites vērtība
(EUR)

Nolietojums
(EUR)

Atlikusī vērtība
(EUR)

Siltuma trase uz sporta
halli

5643.00

1692.90

3950.10

Siltuma trase uz
Saulkrastu vidusskolu

8778.00

4652.30

4125.70

12775.00

4215.70

8559.30

5940.00

1782.00

4158.00

Katlu māja Smilšu ielā 3

16968.00

3394.00

13574.00

Noliktava Smilšu ielā 3

7920.00

2376.00

5544.00

Siltuma trase uz
Saulkrastu baznīcu
Katlu māja Smilšu ielā 3

3. Nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīt Sabiedrības valdes loceklim Uldim Stundam un
Saulkrastu novada domes vārdā Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājam
Aivaram Gavaram.
4. Pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvim Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam
Ervīnam Grāvītim piedalīties Sabiedrības dalībnieku sapulcē un balsot „par” šim lēmumam
atbilstošu pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu un statūtu
grozījumu apstiprināšanu, kā arī parakstīt šim lēmumam atbilstošus dokumentus.
5. Sabiedrības valdes loceklim Uldim Stundam nodrošināt nepieciešamo darbību veikšanu,
kas saistītas ar dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pēc tam,
kad veikta daļu apmaksa un jaunās daļas ierakstītas dalībnieku reģistrā. Iesniegt Saulkrastu
novada domē Uzņēmuma reģistra lēmumu.
6. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no ilgtermiņa
ieguldījuma sastāva un iekļaut ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai un pēc Sabiedrības
pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijas komercreģistra iestādē, izslēgt no Saulkrastu
novada pašvaldības bilances,
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Nosaukums

Uzskaites vērtība
(EUR)

Nolietojums
(EUR)

Atlikusī vērtība
(EUR)

Siltuma trase uz sporta
halli

5643.00

1692.90

3950.10

Siltuma trase uz
Saulkrastu vidusskolu

8778.00

4652.30

4125.70

12775.00

4215.70

8559.30

5940.00

1782.00

4158.00

Katlu māja Smilšu ielā 3

16968.00

3394.00

13574.00

Noliktava Smilšu ielā 3

7920.00

2376.00

5544.00

Siltuma trase uz
Saulkrastu baznīcu
Katlu māja Smilšu ielā 3

7. Atbildīgo personu par lēmuma projekta izpildi noteikt Saulkrastu novada pašvaldības
izpilddirektora pienākumu izpildītāju Aivaru Gavaru.
Lēmums Nr.788 protokola pielikumā
§34
Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudu dzēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
2018.gada 6.septembrī Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts nekustamā
īpašuma nodokļa administratores iesniegums, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas dzēšanu nodokļu maksātājiem kuriem parāda kopsumma nav lielāka par 15,00
EUR, kas izskatīts 2018.gada 12.septembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr. 9/2018).
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3.punktu Saulkrastu novada
dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos
noteiktās kompetences ietvaros.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļai , nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja
piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15,00 euro.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka valsts
budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļa parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
dzēš Valsts ieņēmuma dienests, ja nodokļa maksātājam – šā likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā
gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu. Savukārt šā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100. punktā noteikto, prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām
ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības
termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pērējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka katrai no šī lēmuma pielikumā
norādītajām 23 personām (kopā 35 zemes, ēku konti) piedzenamā parāda kopsumma personai
nepārsniedz 15,00 euro. Konkrētajā gadījumā attiecībā uz iepriekš minēto personu nodokļu
parādiem kopsummā EUR 90,17 (deviņdesmit euro, 17 centi) nav pieņemts lēmums par nokavēto
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nodokļu maksājumu piedziņu triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās.
Līdz ar to ir jādzēš nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds 51,74 EUR, kā arī ar to
saistītā nokavējuma nauda 38,43 EUR saskaņā ar klāt pievienoto pielikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, 26.panta
6.1 daļu, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100. punktā noteikto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, saskaņā ar 2018.gada 12.septembra Finanšu komitejas atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam 90,17 EUR (deviņdesmit
euro, 17 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparādu 51,74 EUR, nokavējuma naudu 38,43
EUR, saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu (lēmuma pielikums).
2. Publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
3. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitoru parāda
norakstīšanu.
Lēmums Nr.789 protokola pielikumā
§35
Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudu dzēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
2018.gada 6.septembrī Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts nekustamā
īpašuma nodokļa administratores iesniegums, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas dzēšanu nodokļu maksātājiem kuriem ir izbeigts Maksātnespējas process, kas
izskatīts 2018.gada 12.septembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.9 /2018).
Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta ceturto
un piekto daļu, kas nosaka, ja parādnieks veicis fiziskās personas saistību dzēšanas plānā noteiktās
darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās minētajā plānā norādītās šīs personas saistības
tiek dzēstas. Likuma trešā daļa nosaka, ka lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām
saistībām kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa, pabeidzot saistību
dzēšanas procedūru.
Maksātnespējas likuma 73.panta pirmajā un otrajā daļā noteikts, ka kreditoru prasījumi
pret parādnieku iesniedzami administratoram mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā
izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu. Ja kreditors nokavējis šā
panta pirmajā daļā minēto prasījumu iesniegšanas termiņu, viņš savu prasījumu pret parādnieku
var iesniegt termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad maksātnespējas reģistrā
izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai,
kad šajā likumā noteiktajā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns. Pēc šā
termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības
pret parādnieku. Ņemot vērā, ka Dome Maksātnespējas likumā noteiktajā termiņā nav iesniegusi
administratoram kreditora prasījumu, tā ir zaudējusi savas prasījuma tiesības pret Parādnieku, līdz
ar to parāds ir norakstāms.
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Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka saskaņā ar Maksātnespējas
reģistra datu bāzi katrai no lēmuma pielikumā norādītajām personām ir izbeigts Maksātnespējas
process, procesa izbeigšanas pamatojums – izpildīts saistību dzēšanas plāns.
Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta ceturto
un piekto daļu, 73.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, saskaņā ar 2018.gada 12.septembra Finanšu komitejas atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam 2075,51 EUR (divi tūkstoši
septiņdesmit pieci euro, 51 cents) apmērā, tajā skaitā pamatparādu 2010,67 EUR,
nokavējuma naudu 64,84 EUR, saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu
(lēmuma pielikums).
2. Publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
3. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitoru parāda
norakstīšanu.
Lēmums Nr.790 protokola pielikumā
§36
Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudu dzēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
2018.gada 6.septembrī Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts Nekustamā
īpašuma nodokļa administratores iesniegums, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas dzēšanu likvidētiem uzņēmumiem kuri ir izslēgti no Uzņēmumu reģistra
reģistriem, kas izskatīts 2018.gada 12.septembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr. 9/2018).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, kas
nosaka, ka nodokļa parādi dzēšami nodokļa maksātājam – ja nodokļa maksātājs normatīvajos aktos
paraudzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz
Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma
nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100. punktā noteikto, prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām
ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības
termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pērējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka saskaņā ar Uzņēmumu reģistra
datiem Sabiedrības ar ierobežotu atbildību:

N.p.k.
1.
2.
3.

Nosaukums
SIA "Muižas sils-1"
SIA "GLK"
SIA "Latprimusa"

Reģistrācijas Nr.
40003866105
40003850142
54103053911

Likvidēts
05.10.2017.
17.01.2018.
11.10.2017.
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4.
5.

SIA ražošanas komercfirma
"M.N.S."
SIA "Ziedugravas 1"

03.12.2013.
40003148832
40003865152

05.10.2017.

ir likvidētas un izslēgtas no Uzņēmumu reģistra reģistriem.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešo
daļu, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100. punktā noteikto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, saskaņā ar 2018.gada 12.septembra Finanšu komitejas atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam 59589,57 EUR
(piecdesmit deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit deviņi euro, 57 centi) apmērā, tajā
skaitā pamatparādu 30485,98 EUR, nokavējuma naudu 29103,59 EUR, saskaņā ar
Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu (lēmuma pielikums).
2. Publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
3. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitoru parāda
norakstīšanu.
Lēmums Nr.791 protokola pielikumā
§37
Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudu dzēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
2018.gada 6.septembrī Saulkrastu novada domē saņemts Nekustamā īpašuma nodokļa
administratores iesniegums, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
dzēšanu nodokļu maksātājiem – viņu nāves gadījumā, kas izskatīts 2018.gada 12.septembra
Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr. 9/2018).
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu,
nodokļa parādi dzēšami fiziskai personai-nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav
iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma
nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Civillikuma 705. pants nosaka, ka ar mantojuma iegūšanu uz mantinieku pāriet, līdz ar
mantojuma atstājēja tiesībām, arī visas viņa saistības, izņemot tīri personiskās.
Uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā nepieteiktās kreditoru
pretenzijas dzēš, izdodot mantojuma apliecību vai Eiropas mantošanas apliecību vai taisot aktu
par mantojuma lietas izbeigšanu.
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100. punktā noteikto, prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām
ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības
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termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pērējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju, lēmuma pielikumā norādītajām
personām statuss – miris.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un
trešo daļu, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. punktā noteikto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, saskaņā ar 2018.gada 12.septembra Finanšu komitejas atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam 5602,62 EUR (pieci
tūkstoši seši simti divi euro, 62 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparādu 3132,51 EUR,
nokavējuma naudu 2470,11 EUR, saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku
sarakstu (lēmuma pielikums).
2. Publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
3. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitoru parāda
norakstīšanu.
Lēmums Nr.792 protokola pielikumā
§38
Par nedzīvojamo ēku izslēgšanu no bilances
Ziņo E.Grāvītis.
A.Horsts uzdod jautājumu, vai ēka ir nojaukta.
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars Gavars paskaidro, ka ēka pieder Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.
Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista
10.09.2018. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2018.
sēdē (protokols Nr.), un pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.1999. noteikumu Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 63. punktā noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izslēgt ar 01.10.2018. no Saulkrastu novada domes bilances nedzīvojamo ēku sastāva:

Nedzīvojamās
ēkas

Nosaukums
Ainažu iela
1B, Saulkrasti
(garāža)

Kadastra
numurs

Ekspluatācijā
no

Uzskaites
vērtība,
EUR

80130020489005

25.06.2014.

2231,00

Uzkrātais
nolietojums
uz
30.09.2018,
EUR

Atlikusī
vērtība uz
30.09.2018,
EUR

94,86

2136,14
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Lēmums Nr.793 protokola pielikumā
§39
Par dalību Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā
„Sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ar projektu “Ieguldījums sporta un
atpūtas bāzes "Aģe" izveidē Zvejniekciema stadiona teritorijā”
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” pieaugušo
izglītības koordinators - projektu speciālists Ainārs Liepiņš prezentē projektu. Š.g. maijā PA
„Saulkrastu kultūras un sporta centrs” iesniedza projekta pieteikumu Publisko un privāto
partnerattiecību biedrības „Sernikon” izsludinātajā konkursā ar mērķi izveidot pastaigu laipu
Zvejniekciema stadiona teritorijā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 60500 euro.
Plkst. 16.18. A.Aparjode pamet sēdes zāli.
A.Liepiņš informē par Ķekavas novada laipu izbūves izmaksām.
A.Horsts ierosina izvēlēties vienkāršāku variantu, lūdz pašvaldības izpilddirektora pienākumu
izpildītājam A.Gavaram informēt par koka dēlīšu taku izcenojumiem, ko pašvaldība nesen
izbūvēja.
A.Gavars atbild, ka aptuveni 60 euro par tekošo metru.
Diskusija par laipu izmaksām. Diskusijā piedalās: E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, A.Liepiņš.
Plkst. 16.20 ierodas A.Aparjode.
N.Līcis jautā, kāds ir projekta precīzs nosaukums un kāds ir sasniedzamais mērķis.
A.Liepiņš atbild, ka projekta ideja tika pamatota ar Saulkrastu novada attīstības stratēģijā
noteiktām prioritātēm – sporta infrastruktūras objektu sakārtošana un izbūve, kas iever aktivitāti
“Valsts nozīmes sporta un atpūtas bāzes “Aģe” izveide Zvejniekciema stadiona teritorijā”, attiecīgi
no tā arī projekta nosaukums.
N.Līcis pauž viedokli, ka nepieciešams izbūvēt noejas tuvāk upei.
E.Grāvītis uzdod jautājumu, vai projekta pieteikumā var veikt labojumus, piem. vienkāršot
konstrukciju. Vai izbūvējot laipu garāku par 80 metriem, attiecināmās izmaksas būs tikai par 80
metriem, jautā, kāds ir projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš.
A.Liepiņš atbild, ka projekts ir jau iesniegts izvērtēšanai, bet bez domes lēmuma projekts netiks
virzīts.
Debates par noeju pie upes projektēšanu. Debatēs piedalās: N.Līcis, E.Grāvītis.
Diskusija par projektu. Diskusijā piedalās: S.Ozola-Ozoliņa, A.Deniškāne, A.Liepiņš, PA
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” vadītājs Arnis Rozītis, E.Grāvītis, M.Kišuro, A.Horsts.
Plkst.16.28 N.Līcis pamet sēdes zāli
E.Grāvītis aicina deputātus apstiprināt projekta finansējumu, lai projekts tiktu apstiprināts.
Izstrādājot tehnisko projektu, tiks vienkāršota konstrukcija un tiks pagarināta laipa.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
direktora 03.09.2018. iesniegumu par projekta “Ieguldījums sporta un atpūtas bāzes "Aģe" izveidē
Zvejniekciema stadiona teritorijā” dalību Publisko un privāto partnerattiecību biedrības
„Sernikon” izsludinātās atklātās projektu kārtas Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.2020.gadam pasākumā „Sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2018. sēdē (protokols Nr.9/2018§5),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Deniškāne,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Pieteikt projektu “Ieguldījums sporta un atpūtas bāzes "Aģe" izveidē Zvejniekciema
stadiona teritorijā” Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” izsludinātās
atklātās projektu kārtas Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam
pasākumā „Sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ar kopējām projekta
izmaksām 60 500,00 EUR.
2. Projekta “Ieguldījums sporta un atpūtas bāzes "Aģe" izveidē Zvejniekciema stadiona
teritorijā” apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 35 500,00
EUR apmērā no pašvaldības budžeta.
3. Projekta “Ieguldījums sporta un atpūtas bāzes "Aģe" izveidē Zvejniekciema stadiona
teritorijā” apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Projekta “Ieguldījums sporta un atpūtas
bāzes "Aģe" izveidē Zvejniekciema stadiona teritorijā” īstenošanai nepieciešamo
priekšfinansējumu 60 500,00 EUR apmērā no pašvaldības budžeta.
Lēmums Nr.794 protokola pielikumā
§40
Par ielas apgaismojuma būvprojekta izstrādi
Ziņo E.Grāvītis.
Plkst.16.31 ierodas N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada domes deputāta 21.05.2018. priekšlikumu par bijušo
dārzkopības kooperatīvu “Vēsma”, “Priedes”, “Roze” iedzīvotājiem nepieciešamā ielas
apgaismojuma ierīkošanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2018.
sēdē (protokols Nr.9/2018§16), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izstrādāt 2018.gadā valsts vietējā autoceļa V98 posmā no autoceļa P6 līdz Vēsmas bulvārim,
ciemā Vēsma, Saulkrastu novadā ielas apgaismojuma būvprojektu.
2. Būvprojekta izdevumus apmaksāt no Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta
izdevuma pozīcijās “Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa - Ielu apgaismes
remontdarbi, iekārtu iegāde, rekonstrukcija, elektroenerģija” (Struktūrvienība 019, izmaksu
mērķis M3131) ekonomiskās klasifikācijas koda 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana).
3. Būvniecības izdevumus paredzēt 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta
izdevumos pamatojoties uz izstrādāto ielas apgaismojuma būvprojektu.
Lēmums Nr.795 protokola pielikumā
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§41
Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja iecelšanu
Skultes ostas valdes sastāvā
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 30.augustā saņemta Ekonomikas ministrijas vēstule
Nr.2.13.4-1/2018/3918, kuras pielikumā ir pievienots Ekonomikas ministra 2018.gada 30.augusta
rīkojums Nr. 2.17-1/2018/53 „Par grozījumu Ekonomikas ministrijas 2015.gada 2.jūnija rīkojumā
Nr. 133 „Par pārstāvjiem mazajās ostās””, ar kuru Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta
direktora vietniece Kristīne Kapusta norīkota pildīt valdes locekļa pienākumus Skultes ostas valdē.
Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu, kas nosaka, ka ostas valdi izveido attiecīgās
pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, Skultes ostas pārvaldes nolikuma 10.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ekonomikas ministra 2018.gada
30.augusta rīkojumu Nr. 2.17-1/2018/53 un Finanšu komitejas 2018.gada 12.septembra atzinumu
(9/2018 §2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Deniškāne,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis),
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.oktobri iecelt Skultes ostas valdes sastāvā Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietnieci Kristīni Kapustu.
2. Ar 2018.gada 1.oktobri atbrīvot no Skultes ostas valdes sastāva Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietnieci Ilzi Lori.
3. Lietvedības un personāla nodaļai nosūtīt lēmumu Skultes ostas pārvaldei.
4. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
Skultes ostas pārvaldes amatpersonu sarakstā.
Lēmums Nr.796 protokola pielikumā
§42
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 2.augusta iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu,
12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/ Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju
reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Lēmums Nr.797 protokola pielikumā
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§43
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 2.augusta iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu,
12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/ Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju
reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Lēmums Nr.798 protokola pielikumā
§44
Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļa apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis. Pieteikušies ir pieci kandidāti, nepieciešams ir tikai viens.
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Grāvīte informē, ka deputātiem tika nosūtīti
kandidātu pieteikumi, kuros bija norādīta informācija par izglītību, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu
gatavošanā un rīkošanā.
A.Horsts ierosina iekļaut Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas sastāvā Vitu Timermani.
S.Osīte izvirza apstiprināšanai Māru Plaudi.
Diskusija par vēlēšanu komisijas locekļa apstiprināšanu. Diskusijā piedalās: S.Ozola-Ozoliņa,
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, A.Horsts, G.Lāčauniece.
Saulkrastu novada dome 2018.gada 29.augusta domes sēdē pieņēma lēmumu „Par
izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā”, ar kuru no vēlēšanu komisijas atbrīvoja vienu komisijas
locekli un uzdeva pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājam Aivaram Gavaram
izsludināt pieteikšanos darbam vēlēšanu komisijā līdz 2018.gada 14.septembrim.
Lēmumā noteiktajā termiņā saņemti 5 (pieci) pieteikumi par kandidātu izvirzīšanu darbam
vēlēšanu komisijā:
1) 11.09.2018. reģistrēts pieteikums par /vārds, uzvārds/ izvirzīšanu, kandidātu izvirza domes
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis;
2) 11.09.2018. reģistrēts pieteikums par /vārds, uzvārds/ izvirzīšanu, kandidātu izvirza domes
deputāts Alens Horsts;
3) 11.09.2018. reģistrēts pieteikums par /vārds, uzvārds/ izvirzīšanu, kandidātu izvirza domes
deputāte /vārds, uzvārds/;
4) 13.09.2018. reģistrēts pieteikums par /vārds, uzvārds/ izvirzīšanu, kandidātu izvirza 10
vēlētāju grupa;
5) 14.09.2018. reģistrēts pieteikums par /vārds, uzvārds/ izvirzīšanu, kandidātu izvirza
deputāte Aiva Aparjode;
Pieteikumiem pievienoti katra kandidāta rakstveida paziņojumi, ka viņš piekrīt savas
kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei.
Pārbaudot pieteikto vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu atbilstību Republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.pantā noteiktajām prasībām,
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pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu likuma
10.panta 2.daļu, kas nosaka, ka par katru kandidātu balso atsevišķi un par ievēlētiem uzskatāmi tie
kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu, taču ne mazāk, kā nepieciešams lēmuma pieņemšanai,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot atsevišķi par katru kandidātu:
par 1.kandidātu –„PAR”- nav, “PRET”- nav, „ATTURAS”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide);
par 2.kandidātu - „PAR”-11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis,
S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”1 (S.Osīte);
par 3.kandidātu - „PAR”-3 (S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”-nav, „ATTURAS”- 9
(E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Deniškāne,
I.Veide);
par 4.kandidātu - „PAR”-1 (M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide,
A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Deniškāne,
I.Veide);
par 5.kandidātu - „PAR”- 1 (A.Aparjode), „PRET”-nav, „ATTURAS”- 11 (E.Grāvītis,
B.Veide, A.Horsts, S.Ancāne, M.Kišuro, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide);
NOLEMJ:
1. Iekļaut Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas sastāvā Vitu Timermani.
2. Lēmumu nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai un Saulkrastu novada vēlēšanu komisijai.
Lēmums Nr.799 protokola pielikumā
§45
Par pašvaldības neapdzīvojamo ēku
nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādēm
Ziņo E.Grāvītis.
B.Veide lūdz precizēt lēmumprojekta vārdu “neapdzīvojamās” uz vārdu “nedzīvojamās”.
Deputātiem nav iebildumu.
E.Grāvītis norāda, ka lēmumprojekta 5.punktā nav norādīts laiks, uz kuru ēkas tiek nodotas
bezatlīdzības lietošanā.
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars Gavars paskaidro lēmuma izdošanas
nepieciešamību.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika informē, ka nekustamo īpašumu var nodot bezatlīdzības
lietošanā uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. A.Gavars ierosina nodot ēkas bezatlīdzības
lietošanā uz 20 gadiem.
N.Līcis ierosina papildināt pielikumus ar atbildīgo personu amatu nosaukumiem. Deputātiem nav
iebildumu.
A.Horsts jautā, kuras ēkas paliks domes bilancē.
A.Gavars paskaidro, ka ēkas netiek izslēgtas no domes bilances, tikai tiek nodotas bezatlīdzības
lietošanā.
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Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja/galvenā
grāmatveža 18.09.2018. iesniegumu par vienlīdzīgu nosacījumu nedzīvojamo ēku uzturēšanā
nodrošināšanu visām Saulkrastu novada pašvaldības iestādēm, un, lai nodrošinātu pašvaldības
iestādēm un aģentūrai uzdoto funkciju veikšanu, nepieciešams nodod bezatlīdzības lietošanā ēkas
iestādēm, kuras izmanto šīs ēkas iestādes funkciju nodrošināšanai.
Ēku bezatlīdzības nodošanas nepieciešamība un lietderība ir pamatota ar likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5. punktā noteikto Saulkrastu novada pašvaldības
autonomo funkciju.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā
ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu,
15.panta pirmās daļas 4. un 5. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta trešo un sesto daļu, kas
nosaka, ka publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņemot lēmumu un
slēdzot rakstveida līgumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 61 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz
laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības izglītības iestādēm nedzīvojamās ēkas saskaņā
ar lēmuma 1.pielikumu.
2. Nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
nedzīvojamās ēkas saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu.
3. Nedzīvojamo ēku nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir izglītības, kultūras un sporta
darba organizēšanas funkciju nodrošināšana.
4. Nedzīvojamās ēkas nodot, slēdzot rakstveida bezatlīdzības nedzīvojamo ēku nomas
līgumu.
5. Nedzīvojamās ēkas nodot bezatlīdzības lietošanā uz 20 gadiem.
6. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu - viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.800 protokola pielikumā
§46
Par pašvaldības aģentūras
„Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju
Ziņo E.Grāvītis. Informē, ka deputātiem uz galda ir izdrukāts precizēts lēmuma projekts.
A.Aparjode uzdod jautājumu, kas lēmumprojektā tika precizēts.
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs A.Gavars paskaidro precizējumus.
N.Līcis lūdz pamatot steidzamību pieņemt šādu lēmumu.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte informē, ka ar 2019.gada 1.janvāri
stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, kas
nosaka vienotu grāmatvedības uzskaites kārtību un pamatprincipus. Labākais risinājums, lai varētu
ieviest centralizēto grāmatvedības politiku un nodrošināt Ministru kabineta noteikumu izpildi,
reorganizēt pašvaldības aģentūru “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”. J.Rudzīte paskaidro, ka,
ja nenotiks reorganizācija, lai izpildītu MK noteikumu prasības, būs nepieciešami papildu
darbinieki.
E.Grāvītis skaidro, ka reorganizācija ir nepieciešama tikai grāmatvedības centralizēšanai.
N.Līcis jautā, kas notiks ar darbiniekiem.
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Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Grāvīte atbild, ka saskaņā ar Darba likumu,
darbiniekiem tiks piedāvāti grozījumi darba līgumā, darbiniekam ir tiesības viena mēneša laikā
izlemt, ja darbinieks līguma grozījumiem nepiekrīt, tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības.
N.Līcis uzdod jautājumu, vai ir plānots veikt pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” funkciju apjomu izvērtējumu.
E.Grāvītis atbild, ka šobrīd tas nebija plānots.
N.Līcis jautā, vai domes centralizētā grāmatvedība tiks galā ar pienākumiem, uzņemoties jaunas
potenciālās iestādes grāmatvedības funkcijas vai būs vajadzīgi jauni darbinieki.
A.Gavars paskaidro, ka šobrīd aģentūras grāmatvedībā ir divas amata vietas, jauni darbinieki
netiks pieņemti.
N.Līcis izsaka viedokli par lēmumprojektu.
A.Deniškāne uzdod jautājumu, vai pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
darbinieki ir informēti par reorganizāciju.
A.Gavars paskaidro, ka darbiniekiem nedraud atlaišana, darbinieki turpinās veikt savus amata
pienākumus jaunizveidotajā iestādē.
M.Kišuro jautā, kas notiks ar spēkā esošiem aģentūras līgumiem. A.Gavars paskaidro, ka notiks
saistību pārņemšana.
A.Horsts jautā, vai iestādes budžets būs atsevišķi nodalīts kultūrai un sportam.
J.Rudzīte paskaidro, ka šobrīd aģentūrai nav nodaļu, tāpēc arī nav iespējama šāda analītika pa
dimensijām. Jaunai iestādei tiks izveidotas nodaļas, budžets tiks sadalīts pa dimensijām.
2018.gada 18.septembrī Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada domes
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas iesniegums ar lūgumu steidzamības kārtībā izskatīt
jautājumu par Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
reorganizāciju, izveidojot jaunu pašvaldības iestādi „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”.
2019.gada 1.janvārī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites
kārtība budžeta iestādēs” (turpmāk – noteikumi), kas nosaka vienotu grāmatvedības uzskaites
kārtību un pamatprincipus. Lai nodrošinātu noteikumu piemērošanu, bez papildus amata vietu
izveidošanas, ir nepieciešams nodrošināt pašvaldības iestāžu finanšu uzskaites pārskatāmību,
pastiprinātu kontroli un padziļinātu finanšu resursu izlietojumu analīzi, ko nodrošinātu domes
centralizēta grāmatvedības uzskaite.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi,
normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju.
Atbilstoši 2017.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr. 21/2017 “Saulkrastu novada
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs nolikums” 3.punktam, pašvaldības
aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” (turpmāk tekstā – Aģentūra) (reģistrācijas numurs
90002556661) ir izveidota ar mērķi īstenot Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) funkcijas
kultūras un sporta darba organizācijā, darbā ar jaunatni, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā,
novadpētniecībā, tautas jaunrades un veselīga dzīvesveida attīstībā.
Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta otro daļu, pašvaldības uzdevumu īstenošana
Aģentūrā tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus. Ņemot vērā, ka Aģentūras budžetu
pamatā veido pašvaldības subsīdijas nevis pašu ieņēmumi un, lai nodrošinātu pašvaldības budžeta
līdzekļu lietderīgu un racionālu izmantošanu, tad Aģentūras īstenotā funkcija, kura ir būtiska
Saulkrastu novada pašvaldībai, ir jāpilda atsevišķai iestādei, atbilstoši labas pārvaldības
principam, līdz ar to nepieciešams mainīt Aģentūras juridisko statusu no pašvaldības aģentūras uz
pašvaldības iestādi.
Reorganizējot Aģentūru par pašvaldības iestādi, tiktu samazināts uzdevumu apjoms
(piemēram, aģentūras uzdevums ir izstrādāt vidēja termiņa darbības stratēģiju, sagatavot kārtējo
un gada pārskatu par finanšu resursu izlietojumu, noteikt sniegtos pakalpojumus un to cenrādi
apstiprināt ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem), kā arī sniegtu iespēju Domei efektīvāk un
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pārskatāmāk uzraudzīt pašvaldības iestādes darbu, informācija par iestādes darbu tiktu iekļauta
kopējā pašvaldības gada publiskajā pārskatā, līdz ar to tiktu ieviests vienkāršotāks, pārskatāms un
ērtāks nepieciešamo procedūru kopums, grāmatvedības darbs tiktu organizēts saskaņā ar
noteikumu prasībām.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Publisko aģentūru likuma 19.panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka Aģentūru likvidē Dome, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro
daļu, 15.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka nododot pārvaldes uzdevumus citai iestādei
– iestāde beidz pastāvēt,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-9 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav,
„ATTURAS”- 3 (S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa),
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.oktobri uzsākt pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
(turpmāk- Aģentūra) (reģistrācijas numurs 90002556661) reorganizāciju, uz
reorganizējamās Aģentūras bāzes izveidojot jaunu Saulkrastu novada domes (turpmākDome) pakļautībā esošu iestādi- Saulkrastu kultūras un sporta centrs (turpmāk- Iestāde),
kas veiks Aģentūras funkcijas kultūras un sporta darba organizācijā, darbā ar jaunatni,
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā, novadpētniecībā, tautas jaunrades un veselīga
dzīvesveida attīstībā.
2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram (piecu) darba dienu laikā pēc šī
lēmuma stāšanās spēkā, izveidot Aģentūras reorganizācijas komisiju 3 (trīs) locekļu
sastāvā. Reorganizācijas komisijai:
2.1. koordinēt reorganizācijas procesu un organizatorisko pasākumu veikšanu;
2.2. līdz 2018.gada 31.decembrim veikt Aģentūras materiālo un finanšu līdzekļu
inventarizāciju, nodrošināt slēguma finanšu pārskata sagatavošanu, mantas, finanšu
līdzekļu, saistību, arhīva un lietvedības nodošanu pašvaldības izpilddirektoram.
3. Uzdot Aģentūras direktoram, sadarbībā ar reorganizācijas komisiju:
3.1. sastādīt Aģentūras pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamo dokumentu un personāla
dokumentu nodošanas- pieņemšanas aktu un līdz 2018.gada 31.decembrim iesniegt tos
Domei;
3.2. nodrošināt Aģentūras gada slēguma bilances sagatavošanu pēc stāvokļa uz 2018.gada
31.decembri;
3.3. sagatavot priekšlikumus par Iestādes maksas pakalpojumu un telpu īres maksas
cenrādi un iesniegt tos Domē līdz 2018.gada 15.oktobrim;
3.4. sagatavot priekšlikumu par Iestādes amatu sarakstu un iesniegt to Domē līdz
2018.gada 15.oktobrim,
4. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt šādu lēmumu projektu sagatavošanu
izskatīšanai 2018.gada oktobra pastāvīgo komiteju sēdēs:
4.1. lēmuma projekts par Iestādes izveidošanu, nosakot, ka Iestāde ir Aģentūras tiesību,
saistību, funkciju, mantas, finanšu līdzekļu, informācijas sistēmu, projektu, lietvedības
un arhīva pārņēmēja;
4.2. lēmuma projekts par Iestādes nolikuma projekta apstiprināšanu;
4.3. lēmuma projekts par Iestādes amatu saraksta apstiprināšanu;
4.4. lēmuma projekts un saistošo noteikumu projekts par Iestādes maksas pakalpojumu un
telpu īres maksas cenrādi.
5. Aģentūras direktoram sadarbībā ar pašvaldības izpilddirektoru sagatavot priekšlikumu par
Iestādes budžeta projektu un iesniegt to Domē līdz 2018.gada 15.novembrim.
6. Paredzēt, ka ar Aģentūras reorganizāciju saistītie izdevumi sedzami no Aģentūras finanšu
līdzekļiem.
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7. Noteikt Aģentūras reorganizācijas beigu termiņu 2018.gada 31.decembri.
8. Lēmums stājās spēkā 2018.gada 1.oktobrī.
9. Atbildīgais par lēmuma izpildi- pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.801 protokola pielikumā
§47
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Izsoles komisijas sekretāres 19.09.2018. iesniegumu par
14.09.2018. organizētās izsoles rezultātiem, kurā tika izsolīta pašvaldībai piederošā cirsma
“Straumes”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, saskaņā ar Saulkrastu novada domes
25.07.2018. sēdes lēmuma Nr.696 „Par Saulkrastu pašvaldībai piederošas cirsmas (īpašumā
,,Straumes’’) par izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu’’, Kokmateriālu izsoles noteikumu 38.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, Saulkrastu
novada dome konstatē.
Izsoles dalībnieks SIA ,,SAFRI PLUSS’’, reģ. Nr. 40003978302, juridiskā adrese
,,Jaunzemji’’, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, ir nosolījis cirsmu pašvaldības īpašumā
,,Straumes’’ par augstāko cenu 13 970,40 euro (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro
40 centi).
Saskaņā ar Kokmateriālu izsoles noteikumu 10.punktu, SIA ,,SAFRI PLUSS’’ 13.09.2018.
Saulkrastu novada domes kasē iemaksāja nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās mantas
nosacītās cenas – 1077,04 euro (viens tūkstotis septiņdesmit septiņi euro, 04 centi) apmērā.
18.09.2018. SIA,,SAFRI PLUSS’’ samaksāja atlikušos 12 893,36 euro (divpadsmit
tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs euro 36 centi) no nosolītās kokmateriālu summas. Līdz ar to
SIA ,,SAFRI PLUSS’’ saskaņā ar Kokmateriālu izsoles noteikumu 31.punktu, piecu darba dienu
laikā no izsoles dienas ir samaksājis nosolīto kokmateriālu summu 13 970,4 euro.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,
Kokmateriālu izsoles noteikumu 31., 38.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Deniškāne,
I.Veide),, „PRET”- 1 (N.Līcis), „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās cirsmas īpašumā
,,Straumes’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads izsoli, kas notika 14.09.2018. saskaņā
ar izsoles protokolu.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu ar SIA ,,SAFRI PLUSS’’, reģ. Nr.
40003978302, juridiskā adrese ,,Jaunzemji’’, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, par
izsolē nosolītajiem kokmateriāliem, par izsoles pārdošanas cenu 13 970,40 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” uzskaitītās krājas.
Lēmums Nr.802 protokola pielikumā
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§48
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis uzdod jautājumu, kad tiks veikta cirsma.
Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis
Blankenbergs paskaidro, ka cirsma notiks pēc pirkuma līguma parakstīšanas.
N.Līcis jautā, vai ir prasības, kā teritorijai jāizskatās pēc cirsmas.
A.Gavars atbild, ka to nosaka Meža likums.
Izskatot Saulkrastu novada domes Izsoles komisijas sekretāres 20.09.2018. iesniegumu par
14.09.2018. organizētās izsoles rezultātiem, kurā tika izsolīta pašvaldībai piederošā cirsma
,,Ķīšupes mežs’’, Saulkrasti, Saulkrastu novads, saskaņā ar Saulkrastu novada domes 25.07.2018.
sēdes lēmuma Nr.697 ,,Par Saulkrastu pašvaldībai piederošas cirsmas (īpašumā ,,Ķīšupes mežs’’)
par izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu’’,
Kokmateriālu izsoles noteikumu 38.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, Saulkrastu novada dome
konstatē.
Izsoles dalībnieks SIA ,,Ozolzīles-L’’, reģ. Nr. 43603081390, juridiskā adrese
,,Ozolzīles’’, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, ir nosolījis cirsmu pašvaldības īpašumā ,,Ķīšupes
mežs’’ par augstāko cenu 19 645,00 euro (deviņpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit pieci euro
00 centi).
Saskaņā ar Kokmateriālu izsoles noteikumu 10.punktu, SIA ,,Ozolzīles-L’’ iemaksāja
13.09.2018. Saulkrastu novada domes kasē nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās mantas
nosacītās cenas – 1404,50 euro (viens tūkstotis četri simti četri euro, 50 centi) apmērā.
19.09.2018.. SIA ,,Ozolzīles-L’’ samaksāja 18 240,50 euro (astoņpadsmit tūkstoši divi
simti četrdesmit euro 50 centi) no nosolītās kokmateriālu summas. Līdz ar to SIA ,,Ozolzīles-L’’
saskaņā ar Kokmateriālu izsoles noteikumu 31.punktu, piecu darba dienu laikā no izsoles dienas,
ir samaksājis nosolīto kokmateriālu summu 19 645,00 euro.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,
Kokmateriālu izsoles noteikumu 31., 38.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Deniškāne,
I.Veide),, „PRET”- 1 (N.Līcis), „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās cirsmas īpašumā
“Ķīšupes mežs” izsoli, kas notika 14.09.2018. saskaņā ar izsoles protokolu.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu ar SIA “Ozolzīles-L”, reģ. Nr.
43603081390, juridiskā adrese “Ozolzīles”, Cenu pagasts, Ozolzīles novads, par izsolē
nosolītajiem kokmateriāliem, par izsoles pārdošanas cenu 19 645,00 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” uzskaitītās krājas.
Lēmums Nr.803 protokola pielikumā
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§49
Par saistošo noteikumu “Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2016.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr. SN 26/2016 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas
audzēkņiem”” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis uzdod jautājumu par noteikumu grozījumu nepieciešamību.
E.Grāvītis atbild, ka saistošie noteikumu grozījumi izstrādāti, lai izglītības iestāžu audzēkņiem
nodrošinātu nokļūšanu no dzīvesvietai tuvākās sabiedriskā transporta pieturas arī ārpus Saulkrastu
novada administratīvās teritorijas.
N.Līcis jautā, vai tika saņemta skolu piekrišana.
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars Gavars paskaidro, ka skolas arī vērsa
uzmanību uz šo nevienādu attieksmi.
E.Grāvītis piebilst, ka tika vērsta uzmanība, vai noteikumos ir pietiekoši skaidri noteikts, ka
noteikumi attiecas ne tikai uz Saulkrastu novada administratīvo teritoriju, braukšanas maksas
atvieglojumi tiek piešķirti nokļūšanai līdz dzīvesvietai tuvākai sabiedriskā transporta pieturai
audzēkņiem, kuru dzīvesvieta ir ārpus Saulkrastu novada.
Izskatot saistošo noteikumu “Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2016.gada
28.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN 26/2016 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem””
projektu un, pamatojoties, un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2016.gada
28.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN 26/2016 “Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema
vidusskolas audzēkņiem””.
2. Lietvedības un personāla nodaļai apstiprinātos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.
Lēmums Nr.804 protokola pielikumā
§50
Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu
Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vēlēšanām
Ziņo E.Grāvītis. Ierosina balsu skaitīšanas komisijas sastāvā iekļaut Gitu Lipiniku un Vitu
Timermani. Deputātiem nav iebildumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka par
izpilddirektora amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
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NOLEMJ:
1. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora
vēlēšanām šādā sastāvā:
1.1. Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika;
1.2. Juriste Vita Timermane.
Lēmums Nr.805 protokola pielikumā
§51
Par Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā
Ziņo E.Grāvītis. Informē, ka ir izvirzījis apstiprināšanai pašvaldības izpilddirektora amatam
Aleksandru Ināru Zaharānu, kas pašlaik pilda pašvaldības policijas priekšnieka amata pienākumus.
S.Osīte uzdod jautājumu A.I.Zaharānam par iemesliem, kādēļ piekrita E.Grāvīša priekšlikumam –
izvirzīšanai pašvaldības izpilddirektora amatam.
A.I.Zaharāns atbild, ka bija pieteicies konkursam, informē, ka pilda pašvaldības policijas
priekšnieka amata pienākumus piecus gadus. Savu iepriekšējo darba pieredzi, pieredzi pašvaldības
policijā, kā arī savas zināšanas vērtē kā atbilstošus minētajam amatam.
S.Osīte jautā A.I.Zaharānam, vai viņu nebiedē tas, ka nav pieredzes pašvaldības izpilddirektora
pienākumu pildīšanā.
A.I.Zaharāns informē deputātus par savu pieredzi, neuzskata šo amatu par biedējošu.
N.Līcis uzdod jautājumu E.Grāvītim, kādi ir kritēriji, kāpēc pēc tik ilga laika ir izvirzīts
A.I.Zaharāns, ņemot vērā, ka ir bijuši arī citi kandidāti.
E.Grāvītis atbild, ka ņemot vērā, ka pašvaldības izpilddirektoru ieceļ amatā ar deputātu balsojumu,
ne vienmēr komisijas izvirzītais kandidāts iztur deputātu balsojumu. Uzskata, ka A.I.Zaharāns ir
atbilstošs kandidāts, un šajā gadījumā ir pārliecība, ka šo kandidātu deputāti apstiprinās amatā.
Uzskata, ka galarezultātā daļa no iespējamiem kandidātiem atsakās pretendēt uz šo amatu, lai
nepakļautu sevi deputātu neuzticības balsojumam.
N.Līcis pauž viedokli, ka izpilddirektora amats ir viens no nozīmīgākajiem amatiem pašvaldībā,
līdzvērtīgs domes priekšsēdētāja amatam. Izpilddirektors uztur pašvaldības darbu, tiekas ar
iedzīvotājiem, veic ne tikai saimnieciskās funkcijas, bet pārrauga izglītības, kultūras un sporta
dzīvi, ievieš inovācijas pašvaldībā. N.Līcis pazīst kandidātu kā drošības sfēras vadītāju, bet mazāk
nācās saskarties citos jautājumos, tāpēc grūti pieņemt šādu lēmumu.
N.Līcis uzdod jautājumu A.I.Zaharānam, kā viņš redz attiecību veidošanu ar iedzīvotājiem.
Uzskata, ka, dzīvojot ārpus Saulkrastu novada, sarežģītāk uzklausīt iedzīvotājus, nav tik cieša
atgriezeniska saite.
A.I.Zaharāns informē, ka tuvākajā laikā nav plānots pārcelties uz Saulkrastiem. Piecus gadus šeit
ir nostrādājis, ir pietekoši daudz kolēģu, kas nedzīvo Saulkrastos, bet ar pilnu sirdi un atdevi pilda
pienākumus. Arī pašvaldības policijas priekšnieka amatā ir bijusi pieredze komunikācijas
veidošanā ar iedzīvotājiem, protams, ne vienmēr pozitīvā gaisotnē, jo ne vienmēr nācās pieņemt
pozitīvus lēmumus.
N.Līcis izsaka viedokli, ka pašvaldības izpilddirektora funkcijas ir ļoti plašas.
A.I.Zaharāns uzskata, ka tas ir komandas darbs. Sevi pozicionē, kā vairāk tendētu uz konkrētu
rezultātu nevis uz procesu.
E.Grāvītis lūdz balsu skaitīšanas komisijai izsniegt deputātiem vēlēšanu zīmes.
Plkst. 17.20 tiek saskaitītas vēlēšanu zīmes.
G.Lipinika iepazīstina deputātus ar vēlēšanu rezultātiem:
Par A.I.Zaharānu - 9 balsis (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, I.Veide), Pret - nav, Atturas - 3 balsis (S.Osīte, N.Līcis, S.OzolaOzoliņa).
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Vēlēšanu zīmes pievienotas sēdes protokolam.
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 2018.gada 20.septembra
iesniegumu par pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām”
1) 68.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ
izpilddirektoru, kas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības
iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu,
2) 21.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā
izpilddirektoru,
3) 40.panta pirmo un ceturto daļu, kas nosaka, ka balsošana domes sēdēs ir atklāta un vārdiska
un par pašvaldības izpilddirektora amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu
zīmēm,
Saulkrastu novada dome, balsojot atklāti ar vēlēšanu zīmēm „PAR”-9 (E.Grāvītis, B.Veide,
A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET’’nav„ ATTURAS”-3 (S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa),
NOLEMJ:
1. Iecelt Aleksandru Ināru Zaharānu par Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru ar
2018.gada 15.oktobri.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim noslēgt ar A.I.Zaharānu darba līgumu uz
nenoteiktu laiku, nosakot 3 (trīs) mēnešu pārbaudes laiku.
3. Ar 2018.gada 15.oktobri spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2018.gada 13.jūnija
lēmums Nr.628 “Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu”.
4. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
amatpersonu sarakstā.
5. Atbildīgais par domes lēmuma izpildi domes priekšsēdētājs E.Grāvītis.
Lēmums Nr.806 protokola pielikumā
A.I.Zaharāns uzdod deputātiem jautājumu par atturēšanos. Uzskata, ka ar balsojumu “Par”
deputāti atbalsta viņa kandidatūru, balsojums “Pret” nozīmē, ka ir jāpilnveidojas, bet balsojums
“Atturas” nozīmē, ka deputātam nav viedoklis. Ņemot vērā, ka Saulkrastu novada pašvaldības
policijas priekšnieka amatā ir nostrādājis piecus gadus, lūdz deputātiem paskaidrot savu
balsojumu.
N.Līcis pamato savu balsojumu. Ņemot vērā, ka šis ir papildu izskatāmais jautājums, kurš nav
skatīts komitejā, nebija laika lai uzdotu vairāk jautājumu. Būtu meklējis izpilddirektora amatam
kandidātu Saulkrastu iedzīvotāju vidū. Uzskata, ka A.I.Zaharāns ir pietiekoši rūpīgs, lai pildītu
izpilddirektora amata pienākumus. Cer, ka visi procesi būs atklāti un pieejami, lai visiem
iedzīvotājiem un deputātiem būtu pieejama visa informācija.
S.Osīte skaidro, ka viņas balsojums bija par labu tam cilvēkam, kuru gribēja redzēt izpilddirektora
amatā. Novēl A.I.Zaharānam, lai viss izdodas.
S.Ozola-Ozoliņa paskaidro, ka nav saskārusies dzīvē ar A.I.Zaharānu, tikai saņemot A.I.Zaharāna
CV un motivācijas vēstuli. Novēl veiksmi, cer, ka būs pozitīva pieredze.
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§52
Par Saulkrastu pašvaldības policijas
priekšnieka pienākumu izpildītāja iecelšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu Saulkrastu pašvaldības policijas darbu pašvaldības policijas
priekšnieka amata vakances laikā, nepieciešams iecelt pašvaldības policijas priekšnieka
pienākumu izpildītāju uz vakances laiku.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Iecelt Saulkrastu pašvaldības policijas patruļpolicijas nodaļas vadītāju Gunti Vinteri par
Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītāju uz vakances laiku no
2018.gada 15.oktobra.
2. Par Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka amata pienākumu pildīšanu noteikt
G.Vinterim amata algu 1314 euro.
3. Lietvedības un personāla nodaļai sagatavot vienošanos ar G.Vinteri par Saulkrastu
pašvaldības policijas priekšnieka amata pienākumu pildīšanu uz vakances laiku.
4. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
amatpersonu sarakstā.
5. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 15.oktobrī un ir spēkā līdz Saulkrastu pašvaldības
policijas priekšnieka iecelšanai amatā.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.807 protokola pielikumā
§53
Par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju
projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu
Ziņo E.Grāvītis.
A.Aparjode uzdod jautājumu, ko biedrības realizēs.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis informē, ka Saulkrastu uzņēmēju
biedrība uzstādīs soliņus Saulrietu takā, biedrība “Orientēšanās klubs “Kāpa”” plāno organizēt
orientēšanās sacensības, atjaunot orientēšanās taku, rīkot apmācības.
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 29.08.2018. lēmumu nr.743 “Par Saulkrastu novada
pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursu” tika izsludināts konkurss ar
pieteikšanās termiņu 18.09.2018. Noteiktajā termiņā tika saņemti 5 nevalstisko organizāciju
projektu pieteikumi, kurus izvērtēja Vērtēšanas komisija. 3 pretendenti nebija paredzējuši pašu
pretendenta līdzfinansējumu, tāpēc tika noraidīti. Pārējie 2 pretendenti atbilda vērtēšanas
kritērijiem un saņēma punktu skaitu, kas pārsniedza minimālās prasības.
Pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības rīkotā projektu konkursa rezultātiem, kurus,
atbilstoši Saulkrastu novada domes 2018.gada 29.augusta sēdē apstiprinātajam Nolikumam
“Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa nolikums”,
izvērtēja vērtēšanas komisija, kā arī uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu
un 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Vērtēšanas komisijas lēmumu.
2. Piešķirt Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējumu:
2.1. biedrībai “Saulkrastu uzņēmēju biedrība” (reģ.nr.40008265609) – 1500 EUR;
2.2. biedrībai “Orientēšanās klubs “Kāpa”” (reģ.nr.40008021994) – 1290 EUR.
3. Noslēgt līgumus ar konkursā uzvarējušo projektu īstenotājiem – biedrību “Saulkrastu
uzņēmēju biedrība” un biedrību “Orientēšanās klubs “Kāpa”” par konkursā pieteikto
projektu īstenošanu un pretendentu līdzfinansējuma nodrošināšanu.
Lēmums Nr.808 protokola pielikumā
Sēdi slēdz plkst.17.30
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla
nodaļas vecākā lietvede

E.Grāvītis

I.Gavrilova

Protokols parakstīts 03.10.2018.
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