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

DOMES SĒDES
PROTOKOLS
2018.gada 31.oktobrī

Nr. 18/2018

Sēde sasaukta 2018.gada 31.oktobrī plkst. 14.00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Bruno Veide, Alens Horsts, Mārtiņš Kišuro, Aiva Aparjode,
Santa Ancāne (līdz plkst. 16.15), Normunds Līcis, Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Sandra OzolaOzoliņa, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Ivars Veide
Nepiedalās deputāti:
Selga Osīte (aizņemta pamatdarbā)
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts.
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi, aicina deputātus izslēgt no darba kārtības
21.jautājumu “Par Saulkrastu kultūras un sporta centra amatu saraksta apstiprināšanu” un
58.jautājumu “Par Saulkrastu kultūras un sporta centra vadītāja iecelšanu amatā”, papildināt darba
kārtību ar diviem jautājumiem “Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
direktora atbrīvošanu no amata” un “Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” direktora pienākuma izpildītāja iecelšanu”.
N.Līcis uzdod jautājumu, kurš ir vainīgs, ka šādi nekvalitatīvi dokumenti nonāk deputātu rīcībā un
rada ažiotāžu pašvaldībā.
E.Grāvītis atbild, ka pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktors.
A.Horsts jautā par izsludinātās darba kārtības jautājumu “Par Saulkrastu kultūras un sporta centra
amatu saraksta apstiprināšanu”, gadījumā, ja jautājums tiek izslēgts no darba kārtības, vai ir
plānots izveidot darba grupu, kas izstrādās šos amatu sarakstus.
E.Grāvītis atbild, ka šobrīd izveidot darba grupu nav plānots. Pēc PA “Saulkrastu kultūras un
sporta centrs” direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu, darbs pie šī jautājuma turpināsies.
A.Aparjode uzdod jautājumu par iemesliem, kāpēc aģentūras direktors ir iesniedzis atlūgumu.
E.Grāvītis atbild, ka personīgu iemeslu dēļ.
A.Horsts pauž viedokli par darba grupas izveidi.

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, 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 ziņojums par 27.09.2018. domes sēdes un 17.10.2018. ārkārtas
sēdes lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
3. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
5. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
6. Par zemes vienības atdalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/
8. Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
9. Par Dzīvokļu komisijas lēmuma apstrīdēšanu
10. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā
īpašumā “Krasta priedes” un “Loči”
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
11. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā
12. Par Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2012.gada 28.marta iekšējos noteikumos Nr.3 “Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību
aizsardzības komisijas nolikumā”” apstiprināšanu
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
13. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
16. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
17. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
18. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
19. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
20. Par jaunas iestādes izveidošanu
21. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstā
Finanšu komitejas lēmumi
22. Par Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības budžeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi” apstiprināšanu
23. Par iekšējo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu vērtību un
mēnešalgu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu
24. Par grozījumiem 2018.gada Saulkrastu pašvaldības policijas budžeta plānā
25. Par līdzekļu paredzēšanu projektam “Latvijas skolas soma”
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26. Par grozījumiem Administrācijas – sabiedriskās attiecības budžetā
27. Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas budžetā
28. Par grozījumiem Informācijas tehnoloģiju nodaļas budžetā
29. Par grozījumiem iestādes Jauniešu māja budžetā
30. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” budžetā
31. Par grozījumiem Lietvedības un personāla nodaļas budžetā
32. Par grozījumiem valsts mērķdotācijai Zvejniekciema vidusskolas mācību līdzekļiem
33. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” budžetā
34. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā
35. Par grozījumiem iestādes Sociālās aprūpes māja budžetā
36. Par grozījumiem Saulkrastu Tūrisma informācijas centrs budžetā
37. Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžetā
38. Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta “Saviļņojošā Vidzeme” realizācijai
39. Par papildus līdzekļu piešķiršanu kompensācijām par pirmskolas bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniegšanu
40. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Zvejniekciema vidusskolai
41. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes ieņēmumos un izdevumos saistībā ar
saņemtajiem aizdevumiem
42. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes budžetā
43. Par dotāciju piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss” notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
44. Par pedagogu atalgojuma paredzēšanu 2018.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžetā
45. Par līdzekļu paredzēšanu Saulkrastu novada pašvaldības budžetā Vēlēšanu komisijai
46. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 31.01.2018. saistošajos
noteikumos Nr.SN2/2018 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības
2018.gada budžetu”” izdošanu
47. Par pašvaldības kustamas mantas transportlīdzekļa KIA Sorento izslēgšanu no Saulkrastu
novada domes pamatlīdzekļu sastāva
48. Par pašvaldības kustamas mantas transportlīdzekļa KIA Sportage izslēgšanu no Saulkrastu
novada domes pamatlīdzekļu sastāva
49. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
50. Par atteikuma “Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu” atstāšanu spēkā
51. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
52. Par 03.09.2018. izdotā Brīdinājuma Nr.11.30/480 par administratīvā akta piespiedu izpildi
atcelšanu
53. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
54. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
55. Par /vārds, uzvārds/deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
56. Par Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja iecelšanu amatā
57. Par pamatlīdzekļa nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Vidzemes zvejnieku
biedrība"
58. Par grozījuma izdarīšanu Saulkrastu novada domes 27.09.2018. sēdes lēmumā Nr. 800
„Par pašvaldības nedzīvojamo ēku nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādēm”
59. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.761 “Par
zemes nomas līguma noslēgšanu /vārds, uzvārds/”
60. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.762 “Par
zemes nomas līguma noslēgšanu /vārds, uzvārds/”
61. Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora atbrīvošanu no
amata
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62. Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora pienākuma
izpildītāja iecelšanu
§1
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.09.2018. domes sēdes
un 17.10.2018. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi
Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns ziņo par 27.09.2018. domes sēdes un
17.10.2018. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi.
27.09.2018. darba kārtības 45.jautājums “Par pašvaldības neapdzīvojamo ēku nodošanu
bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādēm” tiks precizēts šīs sēdes laikā, pārējie lēmumi ir
izpildīti.
N.Līcis uzdod jautājumu par estrādes projektu, vai ekspertīze ir pabeigta.
A.I.Zaharāns atbild, ka ekspertīze vēl nav pabeigta, ekspertīzes veicējiem jānovērš nepilnības.
E.Grāvītis turpina, ka dokuments saņemts šonedēļ, neprecizitātes jāizrunā ar projekta autoru.
N.Līcis jautā par jaunieklāto bruģakmeni mežā. A.I.Zaharāns informē par būvsapulci, skaidro, ka
tika atzīmēti defekti, līdz darbu pieņemšanai defekti tiks novērsti.
N.Līcis uzdod jautājumu par izgāztuvi attīrīšanas iekārtu rajonā. A.I.Zaharāns atbild, ka sadarbībā
ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” teritorija tika sakārtota.
N.Līcis informē, ka ir saņēmis informāciju no iedzīvotājiem par būvdarbiem Ostas ielā.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane precizē, ka būvdarbi notiek Upes ielā.
E.Grāvītis skaidro, ka Upes ielā nakts stundās tiek veikti ūdens un kanalizācijas perpendikulārie
pieslēgumi.
N.Līcis uzskata, ka nepieciešams ievietot informāciju mājaslapā.
A.Horsts izsaka viedokli par Leona Paegles ielas darbiem. A.I.Zaharāns paskaidro, ka darbi vēl
nav pieņemti, defekti tiks novērsti. B.Veide informē par esošo situāciju.
A.Horsts jautā, kad ir plānota objekta nodošana.
A.I.Zaharāns atbild, ka nākamnedēļ. A.Horsts aicina pievērst uzmanību ceļa nomalei.
A.Horsts informē deputātus par ceļa zīmi Skolas ielas turpinājumā pie mācītāja muižas. Jautā, vai
šādas ceļa zīmes uzstādīšana ir likumīga.
Diskusija par ceļa zīmes uzstādīšanu. Diskusijā piedalās: A.I.Zaharāns, E.Grāvītis, N.Līcis,
A.Horsts.
§2
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide.
A.Horsts jautā, vai pašvaldība ir tiesīga atļaut izstrādāt šādu zemes ierīcības projektu.
E.Grāvītis paskaidro, ka, atdalot zemes īpašumu, netiek izsniegta būvatļauja.
N.Līcis ierosina aizstāt lēmumprojekta 1.pielikuma vārdu “konkretizēt” ar vārdu “precizēt”.
Deputāti atbalsta N.Līča priekšlikumu.
Izskatot SIA “GP Systems”, reģ.Nr.40003760328, juridiskā adrese Apiņu iela 7,
Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, valdes priekšsēdētāja /vārds, uzvārds/ 28.09.2018.
iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam “Kurši”, kadastra
Nr.80330040624, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kas izskatīts 17.10.2018.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.10/2018, 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”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma “Kurši” (kadastra Nr. 80330040624) Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
3. Lēmumu nosūtīt SIA “GP Systems” valdes priekšsēdētājam uz juridisko adresi Apiņu iela
7, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.810 protokola pielikumā
§3
Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu,
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, 27.09.2018. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Bražas 2”, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, sadali, kurš izskatīts 17.10.2018. Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.10/2018, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu,
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, 12.1.
punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
apakšpunktu, saskaņā ar 17.10.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes
atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Bražas 2”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330010332, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010332, platība 0,2 ha, adresi,
Celtnieku iela 69, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot zemes
lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods – 0600,
platība 0,2 ha.
3. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 80330010334 atstāt adresi “Bražas -2”, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods – 0201, platība 2.2 ha.
4. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietas adresi /adrese/, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
6. 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.811 protokola pielikumā
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§4
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot SIA “Energoplāns”, reģistrācijas Nr. 45403018310, projektu izstrādes vadītājas
/vārds, uzvārds/, 05.10.2018. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamiem īpašumiem Rudzu ielā 6, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā
(kadastra Nr.80330010998), un Rudzu ielā 8, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu
novadā (kadastra Nr.80330010983), adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas
17.10.2018. sēdē, protokols Nr.10/2018, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes
ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība,
izdodot administratīvo aktu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas
noteikumi” 11. punktu, kas nosaka, ka adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau
veidojot jaunu zemes vienību un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Energoplāns” izstrādāto nekustamo īpašumu Rudzu iela 6 (kadastra Nr.
80330010998) un Rudzu iela 8 (kadastra Nr.80330010983), Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ar kadastra Nr.80330010998 –
Rudzu iela 6, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt dalīto
lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, NĪLM kods 0600, platība 0.12 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
NĪLM kods - 0201, platība 0.1541 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ar kadastra Nr.80330010983 Rudzu iela 8, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt dalīto
lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, NĪLM kods 0600, platība 0,12 ha, zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
NĪLM kods – 0201, platība 0.0661 ha.
4. Lēmumu nosūtīt SIA “Energoplāns” projektu izstrādes vadītājai /vārds, uzvārds/ uz
juridisko adresi Jaunā iela 5, Stukmaņi, Pļaviņu novads, Pļaviņu pagasts.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
6. 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.812 protokola pielikumā
§5
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide.
E.Grāvītis lūdz aizstāt lēmumprojekta 1.pielikuma vārdu “konkretizēt” ar vārdu “precizēt”.
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
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Saulkrastu novads, 09.10.2018. iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam
“Vecnagliņi”, kadastra Nr.80330011334, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kas izskatīts 17.10.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols
Nr.10/2018, 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”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma “Vecnagliņi” (kadastra Nr. 80330011334),
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
3. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietas adresi /adrese/, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A,
Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.813 protokola pielikumā
§6
Par zemes vienības atdalīšanu,
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, VEF- Pabaži, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads un /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, Rīga, 16.10.2018. iesniegumu par
zemes vienības atdalīšanu un pievienošanu īpašumam ,,VEF Pabaži 29’’, VEF-Pabaži, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, kurš izskatīts 17.10.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas sēdē, protokols Nr.10/2018, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta
08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, 12.1. punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “VEF Pabaži 17”, VEF-Pabaži, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330030413, zemes vienību ar kadastra apz.
80330030414, platība 0.042 ha un to pievienot īpašumam “VEF Pabaži 29”, VEF-Pabaži,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kā ceturto zemes vienību, nosakot adresi ,,VEF
Pabaži 29’’, VEF-Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
2. Zemes vienībai ar kadastra apz. 80330030414 noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme, NĪLM kods – 0601, platība 0.042 ha.
3. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz dzīvesvietas adresi /adrese/, VEF- Pabaži, Saulkrastu
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pagasts, Saulkrastu novads.
4. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz dzīves vietas adresi /adrese/, Rīgā.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
6. 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.814 protokola pielikumā
§7
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
ar /vārds, uzvārds/
Ziņo B.Veide.
Ir saņemts iesniegums ar lūgumu izbeigt līgumu. Īrniekam uz zemes īpašuma kādreiz bija dārza
māja, kura ir nojaukta, iesniedzējs nevēlas zemi apstrādāt.
A.Horsts uzdod jautājumu, vai zemes īpašumam tiks noteikta vērtība un tiks organizēta izsole.
B.Veide atbild, ka to var organizēt.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 21.septembrī saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums
“Par zemes nomu” (turpmāk – Iesniegums).
Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas 2018.gada 17.oktobrī sēdē (protokols Nr.10/2018).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 2012.gada
3.oktobra zemes nomas līguma Nr. Li330/01-19.2
6.2. un 7.2.punktu, saskaņā ar
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2018.gada 17.oktobra sēdes atzinumu (protokols
Nr.10/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.novembri izbeigt 2012.gada 3.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu ar
/vārds, uzvārds/ par Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8033 003 1182, ar adresi: “Vēsma 40”, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, 0,061 ha kopplatībā, iznomāšanu.
Lēmums Nr.815 protokola pielikumā
§8
Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
ar /vārds, uzvārds/
Ziņo B.Veide. Ar augusta domes sēdes lēmumu tika pārtraukts līgums ar iepriekšējo īrnieku, tika
saņemts iesniegums no šīs personas ģimenes locekļa par dzīvokļa īres līguma slēgšanu.
A.Horsts uzdod jautājumu, vai ir informācija par iepriekšējo nomnieku, vai tiesas nolēmums ir
zaudējis spēku.
B.Veide skaidro, ka šis jautājums ir Valsts policijas uzraudzībā.
Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista 2018.gada 9.oktobra iesniegums par
/vārds, uzvārds/ 2018.gada 31.jūlija iesnieguma “Par dzīvokļa īrēšanu” atkārtotu izskatīšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu,
27.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta piekto daļu, kura nosaka, ka pilngadīgs
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ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, ja tam piekrīt pārējie
pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu
iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks vairāk nekā trīs
mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, saskaņā ar Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas 2018.gada 17.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.10/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.novembri noslēgt ar /vārds, uzvārds/ uz 5 (pieciem) gadiem īres līgumu
par dzīvokļa īpašuma Nr.2 ar kopējo platību 46,37 m2, ar tam piederošajām 4637/74158
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kas atrodas
Leona Paegles ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 80139000505,
īri.
Lēmums Nr.816 protokola pielikumā
§9
Par Dzīvokļu komisijas lēmuma apstrīdēšanu
Ziņo B.Veide. Tika saņemts iesniegums, ar kuru tiek pārsūdzēts Saulkrastu novada pašvaldības
Dzīvokļu komisijas lēmums, ar kuru nolemts izslēgt personu no Dzīvokļu rindas. Dzīvokļu
komisijai nepieciešams savākt papildu informāciju, lai pārbaudītu personas atbilstību saistošajiem
noteikumiem un lemt par šīs personas atjaunošanu Dzīvokļu rindā.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018. gada 7.septembra iesniegumu, kurā Saulkrastu novada
domei tiek pārsūdzēts un lūgts atcelt Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2018.
gada 10.augusta lēmumu Nr. 2 “Par palīdzības sniegšanu dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā
/vārds, uzvārds/”, ar kuru nolemts izslēgt /vārds, uzvārds/ no Palīdzības reģistra, kas izskatīts
2018.gada 17.oktobra Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēde (protokols Nr.10 §12),
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. Pantu, 14. panta pirmās
daļas 11. punktu 2012. gada 28. novembra Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.
22 “Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā”, saskaņā
ar 17.10.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2018. gada 10.augusta lēmumu
Nr. 2 “Par palīdzības sniegšanu dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā /vārds, uzvārds/”.
Lēmums Nr.817 protokola pielikumā
§10
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas
plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Krasta priedes” un “Loči”
Ziņo B.Veide.
N.Līcis norāda uz drukas kļūdām.
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N.Līcis izsaka viedokli, ka Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 41.punkts nosaka, ka, ja ir pietiekoša detalizācija,
detālplānojumu neizstrādā. Jautā, ja tiek apstiprināts lokālplānojums, vai tiks izstrādāts
detālplānojums.
Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece skaidro, ka šajā gadījumā detālplānojums ir nepieciešams, jo
sadalījums, kas tika iesniegts, neatbilst apbūves noteikumiem.
A.Horsts uzdod jautājumu, ko nozīme “Savrupmāju apbūves teritorija”. L.Pilsētniece paskaidro,
ka savrupmāju apbūves teritorija ir sezonas rakstura dzīvojamo ēku būvniecība, kas nav paredzēta
pastāvīgai dzīvošanai.
N.Līcis pauž viedokli par darba uzdevuma 8.punktu, uzskata, ka digitālie materiāli jāiesniedz PDF
formātā, lai tos varētu ievietot internetā sabiedriskajai apspriešanai. Ierosina 8.3.2. punktā svītrot
vārdu “pdf”.
Saulkrastu novada dome izskatīja SIA “Milestone Managment”, reģistrācijas
Nr.40103825705, 2018.gada 18.aprīļa iesniegumu (reģistrēts domes lietvedības sistēmā
19.04.2018. ar Nr.8.9/0420180455/IN2610) un 2018.gada 17.septembra iesniegumu (reģistrēts
domes lietvedības sistēmā 17.09.2018. ar Nr.8.9/2018/IN4712) ar lūgumu pieņemt lēmumu par
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Saulkrastu novada Zvejniekciemā, zemes gabaliem “Krasta
priedes” (kadastra Nr.80330010760) 1,029 ha platībā un “Loči” (kadastra Nr.80330010984) 1,52
ha platībā.
Saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.10.2018. sēdes atzinumu par
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem “Krasta priedes” un “Loči”, pamatojoties uz
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 23.panta ceturto daļu un 24.pantu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, 76.punktu un 132.punktu, Saulkrastu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā “Krasta priedes”, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330010760 un “Loči”,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330010984, ar mērķi
mainīt Saulkrastu novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu
“Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2) uz “Mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorija”
(DzM).
2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei.
3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu Pilsētnieci.
4. Noslēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādes finansēšanu ar izstrādes ierosinātāju SIA
“Milestone Managment”, reģistrācijas Nr.40103825705, četru nedēļu laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
5. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā
“Saulkrastu Domes Ziņas”.
Lēmums Nr.818 protokola pielikumā
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§11
Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā
Ziņo G.Lāčauniece.
A.Horsts uzdod jautājumu, vai bija arī citi pretendenti. G.Lāčauniece paskaidro, ka šo personu
izvirzīja Saulkrastu vidusskola.
Izskatot Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas priekšsēdētājas
Ingūnas Feldmanes 2018.gada 1.oktobra iesniegumu par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības
komisijas sastāvā, pamatojoties uz 12.09.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr.545 „Noteikumi
par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 6.punktu,, Bērnu tiesību aizsardzības komisijas
nolikuma 5.punktu, kas nosaka, ka komisijas sastāvu apstiprina dome un Saulkrastu novada domes
Sociālo jautājumu komitejas 17.10.2018. atzinumu (protokols Nr.8/2018§1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Veikt šādas izmaiņas Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā:
1.1. iekļaut Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā Saulkrastu vidusskolas sociālo
pedagogu Anitu Bogdanovu ar 2018.gada 1.novembri.
2. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.819 protokola pielikumā
§12
Par Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.marta iekšējos noteikumos Nr.3
“Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikumā””
apstiprināšanu
Ziņo G.Lāčauniece, dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai Gitai Lipinikai.
G.Lipinika skaidro, ka ar šiem grozījumiem tiek precizēts komisijas sastāvs, jo saskaņā ar
nolikumu komisijas sastāvā ir ģimenes ārsts un psihologs, faktiski ģimenes ārsts un psihologs šajā
komisijā nestrādā. Nolikumā ģimenes ārsts tiek aizstāts ar pašvaldības izglītības iestādes sociālo
pedagogu, psihologs tiek svītrots no komisijas sastāva.
Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada
28.marta iekšējos noteikumos Nr.3 “Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības
komisijas nolikumā”” un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 17.10.2018 atzinumu (protokols Nr.
8/2018§2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1.
Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada
28.marta nolikumā “Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas
nolikumā””.
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2.

Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi.

Lēmums Nr.820 protokola pielikumā
§13
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 30.augusta iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 17.oktobra atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2018§1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 1.oktobri 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.
Lēmums Nr.821 protokola pielikumā
§14
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
A.Horsts uzdod jautājumu, kad tiek pārskatīts finansējuma apjoms.
Finanšu daļas vadītājs – finansists Gatis Vīgants informē, ka atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem, janvārī un septembrī tiek veikts pārrēķins – tiek noteiktas nepieciešamās vidējās
izmaksas vienam izglītojamajam izglītības iestādēs.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 1.oktobra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 17.oktobra atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2018§2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 17.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 193,64 euro (viens simts deviņdesmit trīs euro, 64 centi) mēnesī par to, ka viņas
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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.
Lēmums Nr.822 protokola pielikumā
§15
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 25.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 17.oktobra atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2018§3),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 1.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 193,64 euro (viens simts deviņdesmit trīs euro, 64 centi) mēnesī par to, ka viņas
meita /vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu
attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.823 protokola pielikumā
§16
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 25.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 17.oktobra atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2018§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 1.oktobri 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.
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2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.824 protokola pielikumā
§17
Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/
par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 15.oktobrī saņemti /vārds, uzvārds/ iesniegumi ar
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.
/vārds, uzvārds/ 2017.gada 1.martā atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443102620, pakalpojumu
sniegšanas vieta – Saulkrasti, Saulkrastu novads.
/vārds, uzvārds/ Rīgas Starptautiskajā mācību centrā ir apguvusi 40 stundu profesionālās
pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem /vārds, uzvārds/ no 2018.gada 1.novembra līdz
2018.gada 30.novembrim ir reģistrēta saimnieciskā darbība.
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”
4.3.apakšpunkts nosaka, ka privātie pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēji, kuri ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošina pakalpojumus pilnu
laiku (ne mazāk kā astoņas stundas darba dienā) ne vairāk kā 4 (četriem) bērniem, un to darbības
vieta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir Saulkrastu novada administratīvajā
teritorijā.
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, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
2018.gada 17.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.10/2018§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar termiņu no 2018.gada 1.novembra līdz 2018.gada 30.novembrim, 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.825 protokola pielikumā
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§18
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 15.oktobra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 17.oktobra atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2018§6),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 1.novembri līdz 2018.gada 30.novembrim aprēķināt
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 150,61 euro (viens simts piecdesmit euro, 61
cents) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds,
uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443102620.
Lēmums Nr.826 protokola pielikumā
§19
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 15.oktobra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 17.oktobra atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2018§7),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 1.novembri līdz 2018.gada 30.novembrim aprēķināt
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 150,61 euro (viens simts piecdesmit euro, 61
cents) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds,
uzvārds/
pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443102620.
Lēmums Nr.827 protokola pielikumā
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§20
Par jaunas iestādes izveidošanu
Ziņo A.Deniškāne. Uzdod jautājumu Juridiskai nodaļai, vai nolikums pēc komitejas tika precizēts.
Juridiskās nodaļas juriste Vita Spitane atbild, ka nolikums tika precizēts atbilstoši komitejā
nolemtajam.
N.Līcis pauž viedokli par nolikumu. Uzdod jautājumu par iestādes struktūru. Nolikuma 12.punktā
ir administrācijas darbinieki, bet shēmā tie nav minēti.
E.Grāvītis informē, ka lēmumprojektā “Par Saulkrastu kultūras un sporta centra amatu saraksta
apstiprināšanu”, kas tika izslēgts no darba kārtības, amatu sarakstā ir administrācija, kultūras
nodaļa, sporta nodaļa un saimniecības nodaļa.
N.Līcis ierosina precizēt nolikuma shēmu, papildinot ar administrācijas darbiniekiem.
V.Spitane paskaidro, ka shēmā tiek attēlotas tikai nodaļas, netiek izcelti atsevišķi amati.
Administrācijas darbinieki tika noteikti nolikuma 12.punktā.
N.Līcis izsaka viedokli, ka amatam “krājumu glabātājs” nav noteikti uzdevumi un mērķi, kurus
jādefinē iestādes nolikumā. Diskusijā piedalās: A.Deniškāne, N.Līcis, Juridiskās nodaļas vadītāja
G.Lipinika, E.Grāvītis.
E.Grāvītis skaidro, ka administrācijas darbinieki tieši pakļauti direktoram, direktors ar amatu
aprakstu nosaka funkcijas konkrētam amatam.
N.Līcis pauž viedokli par 16.1 punktu, ierosina svītrot vārdus “darbā ar jaunatni”. Deputātiem nav
iebildumu.
N.Līcis jautā par 16.7 punkta vārdiem “veicināt investīciju piesaisti”. E.Grāvītis ierosina aizstāt
vārdu “investīcijas” ar vārdiem “finanšu līdzekļu piesaisti”.
N.Līcis izsaka viedokli par 16.10 punkta vārdiem “veicināt sabiedrības iniciatīvu”. E.Grāvītis
ierosina vārdu “iniciatīvu” aizstāt ar vārdiem “aktīvu līdzdarbību”. Deputāti atbalsta E.Grāvīša
priekšlikumu.
N.Līcis pauž viedokli par nolikuma IV. nodaļu “SKSC funkcijas un uzdevumi”. Ierosina apvienot
17.3 un 17.8 punktu, papildināt 17.9 punktu ar termiņu, līdz kuram jāiesniedz sporta sacensību un
kultūras pasākumu kalendāru kārtējam gadam.
E.Grāvītis ierosina noteikt, ka sporta sacensību un kultūras pasākumu kalendāru jāiesniedz līdz
1.novembrim, ierosina svītrot 17.9 punkta vārdu “sacensības”. Deputātiem nav iebildumu.
N.Līcis izsaka viedokli par nolikuma 17.18 punktu “īstenot mārketinga aktivitātes, lai veicinātu
SKSC attīstību un atpazīstamību ārpus novada robežām”, uzskata, ka veicināt atpazīstamību ir
pašvaldības uzdevums. Uzskata, ka amata vietu “sabiedrisko attiecību speciālists” jāveido nevis
jaunajā iestādē, bet kā palīgu esošajam domes speciālistam, lai viens speciālists atbildētu par
Saulkrastu Domes ziņām, otrs par kultūru un sportu.
E.Grāvītis ierosina izteikt 17.18 punktu šādā redakcijā: “īstenot mārketinga aktivitātes, lai
veicinātu SKSC rīkoto pasākumu atpazīstamību ārpus novada robežām”. Deputāti atbalsta
E.Grāvīša priekšlikumu.
N.Līcis ierosina 18.21 punkta vārdus “aktivizēt” un ”akcentēt” aizstāt ar vārdu “nodrošināt”.
Deputātiem nav iebildumu.
N.Līcis norāda uz drukas kļūdu 17.22 punktā.
N.Līcis pauž viedokli par sporta un kultūras nodaļu funkcijām. Debatēs piedalās: N.Līcis,
E.Grāvītis.
N.Līcis ierosina izteikt 18.1 punktu šādā redakcijā “nodrošināt un realizēt sporta jomas esamību
Saulkrastu novadā”. Deputāti atbalsta N.Līča priekšlikumu.
Diskusija par nolikuma 19.12 punktu. Diskusijā piedalās: N.Līcis, O.Vanaga, E.Grāvītis.
N.Līcis norāda, ka 19.2 un 19.14 punkti ir gandrīz vienādi, ierosina vienu no tiem svītrot, kā arī
svītrot nolikuma 19.15 punktu.
E.Grāvītis ierosina, ņemot vērā, ka grozījumu ir ļoti daudz, iesniegt priekšlikumus juristiem un
nolikumu skatīt kopā ar kultūras un sporta centra amatu sarakstu, kurš tiks skatīts ārkārtas sēdē.
N.Līcis pauž viedokli par nolikuma 20.5 punktu.
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A.Horsts uzskata, ka jautājums jāskatās pēc jauna vadītāja iecelšanas amatā. Debatēs piedalās:
A.Horsts, E.Grāvītis, A.Aparjode, A.Deniškāne.
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par jautājuma izskatīšanas atlikšanu, ierosina jautājumu skatīt
ārkārtas sēdē.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu;
2. Izskatīt domes ārkārtas sēdē.
§21
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstā
Ziņo A.Deniškāne.
N.Līcis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu līdz ārkārtas sēdei, skatīt kopā ar pārējiem
jautājumiem, kas skar iestādes “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” izveidošanu. Ierosina izvērtēt
un amata vietām “apkopējs” un “sētnieks” noteikt darba apjomu - platību, kas atbilst vienai slodzei.
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par jautājuma izskatīšanas atlikšanu.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.
2. Izskatīt domes ārkārtas sēdē.

§22
Par Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības budžeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
A.Horsts jautā, vai tiks izveidota jauna budžeta komisija.
E.Grāvītis atbild, ka komisija ir jau izveidota.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte paskaidro, ka ir izstrādāts jauns
dokuments, kas būs saistošs visām pašvaldības iestādēm.
N.Līcis jautā, vai ir speciālists, ar ko var konsultēties par budžeta izstrādāšanu.
E.Grāvītis atbild, ka finansists arī konsultē par budžeta izstrādāšanu.
Finanšu daļas vadītājs-finansists Gatis Vīgants apstiprina, ka viņš sniedz šādas konsultācijas.
N.Līcis ierosina precizēt noteikumu 16.punktu šādā redakcijā: “Budžeta projekta izstrādāšanu
organizē, konsultē un procesu uzrauga finansists”. Deputāti neatbalsta N.Līča priekšlikumu.
J.Rudzīte skaidro, ka finansista amata aprakstā ir iekļauts pienākums sniegt konsultācijas iestāžu
un nodaļu vadītājiem par budžeta izstrādāšanu.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista 12.10.2018. iesniegumu par iekšējo noteikumu
“Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles
noteikumi” apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.10.2018.
sēdē (protokols Nr.10/2018§9), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, saskaņā ar Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdes atzinumu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi”.
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi.
Lēmums Nr.828 protokola pielikumā
§23
Par iekšējo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto
amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis, informē, ka deputātiem uz galda ir izdrukāta precizēta noteikumu redakcija.
O.Vanaga jautā, kas ir precizēts, salīdzinoši ar tiem noteikumiem, kas bija deputātiem nosūtīti.
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Grāvīte atbild, ka noteikumos ir precizēti
24.punkta procentuālie diapazoni.
N.Līcis norāda uz drukas kļūdu 4.1 punktā, par numerācijas kļūdu.
S.Grāvīte paskaidro, ka līdz šim nav noteikta kārtība, kā tiek noteikta mēnešalga konkrētiem
amatiem. Šobrīd ir izstrādāti noteikumi, kas ļauj salīdzināt vienādus amatus pašvaldības iestādēs,
kur darba apjoms var būt atšķirīgs. Analizējot šobrīd spēkā esošo amatu sarakstu, nav skaidrs,
kāpēc vienādiem amatiem tiek noteikts atšķirīgs atalgojums.
N.Līcis uzdod jautājumu, vai atalgojuma apmērs tiek pielīdzināts minimālajam vai maksimālajam
atalgojuma apmēram valstī.
S.Grāvīte atbild, ka šobrīd iestāžu vadītāji iesniedz amatu klasifikāciju, ne ar vienu nesaskaņojot.
Noteikumos tiek noteikts, ka, izveidojot jaunu amatu, iestādes vadītājs plāno, kāda varētu būt
amata slodze un iesaka amata līmeni atbilstoši amata katalogam un noteiktajiem amata
pienākumiem, tad tiek salīdzināts ar pašvaldības iestāžu līdzīgiem amatiem, ja tādi ir. Tad
atbilstoši šī amata līmenim, saimei tiek sameklēta piemērojama mēnešalgas grupa, kur tiek noteikts
maksimālais mēnešalgas apmērs.
N.Līcis jautā par noteikumu 22.1 - 22.4 punktu – par procentuālo mēnešalgas apmēru no
mēnešalgas maksimālās likmes, kāpēc galvenajam speciālistam tiek noteikts 80-85% apmērā, bet
tehniskajam darbiniekam tikai 70-75%.
S.Grāvīte paskaidro, ka tas ir atkarīgs no mēnešalgas grupas. Jāņem vērā, ka neviena darbinieka
mēnešalga nevar pārsniegt izpilddirektora algu vai tiešā vadītāja vai iestādes vadītāja mēnešalgu,
līdz ar to šie procenti tiek piemēroti esošai situācijai. Diskusijā piedalās: N.Līcis, L.Vaidere,
A.Horsts, E.Grāvītis, S.Grāvīte.
N.Līcis uzskata, ka visām amata grupām jānosaka vienāds procentuālais mēnešalgas apmērs no
valstī noteiktā maksimālā apmēra.
S.Grāvīte jautā deputātiem par iestādes “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” māksliniecisko
kolektīvu vadītāju un sporta pulciņu treneru klasifikāciju iekļaušanu šajos noteikumos. Debatēs
piedalās: N.Līcis, E.Grāvītis.
E.Grāvītis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.
2. Izskatīt domes ārkārtas sēdē.
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§24
Par grozījumiem 2018.gada Saulkrastu
pašvaldības policijas budžeta plānā
Ziņo E.Grāvītis.
A.Horsts uzdod jautājumu, kā tiek sadalīta sodu nauda par ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpumiem. E.Grāvītis atbild, ka 30% -Ceļu satiksmes drošības direkcijai, 70 % pašvaldībai.
A.Horsts jautā, vai šie naudas līdzekļi tiek ieskaitīti pašvaldības policijas budžetā. E.Grāvītis
skaidro, ka finanšu līdzekļi ienāk kopējā pašvaldības budžetā.
Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka 14.09.2018. iesniegumu par
grozījumiem 2018.gada budžeta ieņēmumos un izdevumos pamatojoties uz faktisko budžeta
izpildi, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols
Nr.10/2018§23), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumus:
1.1.palielināt ieņēmumu pozīciju “Naudas sodi, par CSDD pārkāpumiem” (EKK
10.154) par 16 000,00 EUR.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
2.1.palielināt Saulkrastu pašvaldības policijas (Struktūrvienība 05) izdevumu plānu:
2.1.1. ekonomiskā klasifikācijas kodā (EKK) 2239 (Pārējie ar iestādes
reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu
saistītie pakalpojumi) par 500,00 EUR, lai uzpildītu kārtridžus;
2.1.2. EKK 2247 (Transportlīdzekļa obligātās apdrošināšanas maksājumi) par
1 500,00 EUR, lai iegādātos KASKO apdrošināšanu jaunajam operatīvajam
transportlīdzeklim;
2.1.3. EKK 2259 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 7
000,00 EUR, lai veiktu 30 % apmaksu CSDD par pakalpojumu;
2.1.4. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 4
000,00 EUR, lai apmaksātu saņemtos pakalpojumus par dzīvniekiem;
2.1.5. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 500,00 EUR, lai iegādātos
saimniecības materiālus darba nodrošināšanai;
2.1.6. EKK 2354 (Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi)
par 2 500,00 EUR, lai apmaksātu transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumus.
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.829 protokola pielikumā
§25
Par līdzekļu paredzēšanu projektam “Latvijas skolas soma”
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 13.09.2018. iesniegumu par 2018.gada
budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Kultūras ministrijas valsts budžeta programmas
“Latvijas skolas soma” ieviešanai 2018.gadā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
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komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols Nr.10/2018§13), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, 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, P5231) par
4 835,00 EUR.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
2.1.palielināt projekta “Latvijas skolas soma” (Struktūrvienība 0117, M41106,
P5231) budžeta izdevumu plānu par 4 835,00 EUR ekonomiskiem
klasifikācijas kodos (EKK):
2.1.1. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 1 379,00
EUR;
2.1.2. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi)
par 3 415,00 EUR;
2.1.3. EKK 7310 (Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
pašvaldībām noteiktiem mērķiem) par 41,00 EUR, lai apmaksātu
neizlieto finansējumu, kas bija paredzēts braucienam uz iniciatīvas
atklāšanas pasākumu.
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.830 protokola pielikumā
§26
Par grozījumiem Administrācijas – sabiedriskās attiecības budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot sabiedrisko attiecību speciālista 11.10.2018. iesniegumu par budžeta grozījumiem
2018.gada Administrācijas – sabiedriskās attiecības budžetā, kas izskatīts Saulkrastu novada
domes Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols Nr.10/2018§26), pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt Administrācijas – sabiedriskās attiecības (Struktūrvienība 0111, M113)
budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2239 (Pārējie ar iestādes
reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu
saistītie pakalpojumi) par 372,00 EUR.
1.2.palielināt Administrācijas – sabiedriskās attiecības (Struktūrvienība 0111, M113)
budžeta izdevumu plānu:
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1.2.1. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 300,00 EUR, jo pakalpojumu sniedza
fiziska persona;
1.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 72,00 EUR, jo
pakalpojumu sniedza fiziska persona.
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.831 protokola pielikumā
§27
Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
L.Vaidere uzdod jautājumu, vai bibliotēkā apkopējs ir uz noteiktu laiku.
Bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare atbild, ka apkopējs ir ilgstošā darbnespējā, uz līguma pamata
strādā cits cilvēks, tāpēc līdzekļi atalgojuma apmaksai tiek pārlikti uz citu ekonomiskās
klasifikācijas kodu.
Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja 10.10.2018. iesniegumu par budžeta
grozījumiem 2018.gada Saulkrastu novada bibliotēkas budžeta plānā, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols Nr.10/2018§19), pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt Bibliotēkas (Struktūrvienība 06) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēneša
atalgojums) par 920,00 EUR;
1.1.2. EKK 221901 (Sakaru pakalpojumi) par 60,00 EUR;
1.1.3. EKK 2222 (Maksa par ūdeni un kanalizāciju) par 1 000,00 EUR;
1.1.4. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 500,00 EUR;
1.1.5. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 600,00 EUR;
1.1.6. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 1 144,00 EUR.
1.2.palielināt Bibliotēkas (Struktūrvienība 06) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 920,00 EUR, lai apmaksātu apkopējas
darbus uz noteiktu laiku;
1.2.2. EKK 2252 (Informācijas licenču nomas izdevumi) par 60,00 EUR, lai
apmaksātu laika zīmoga izmantošanu;
1.2.3. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 600,00 EUR, lai iegādātos jaunus
saimniecības materiālus;
1.2.4. EKK 5233 (Bibliotēku uzkrājumi) par 1 500,00 EUR, lai iegādātos jaunas
grāmatas;
1.2.5. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 1144,00 EUR,
lai iegādātos krāsu printeri un digitālo fotokameru.
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.
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Lēmums Nr.832 protokola pielikumā
§28
Par grozījumiem Informācijas tehnoloģiju nodaļas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
A.Horsts uzdod jautājumu, kad tiks ievesta balsošanas sistēma.
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Grāvīte atbild, ka, lai varētu uzsākt lietot
balsošanas sistēmu, ir nepieciešama deputātu apmācība. Deputātiem nepieciešams vienoties par
laiku, kad varētu šī apmācība notikt. E.Grāvītis aicina deputātus pēc sēdes vienoties par apmācības
laiku.
Izskatot Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja 15.10.2018. iesniegumu par budžeta
grozījumiem 2018.gada Informācijas tehnoloģiju nodaļas budžetā, kas izskatīts Saulkrastu novada
domes Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols Nr.10/2018§30), pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt Informācijas tehnoloģiju nodaļas (Struktūrvienība 021) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēneša
atalgojums) par 379,00 EUR;
1.1.2. EKK 5121 (Datorprogrammas) par 23 413,00 EUR.
1.2.palielināt Informācijas tehnoloģiju nodaļas (Struktūrvienība 021) budžeta
izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1142 (Piemaksa par virsstundu darbu) par 25,00 EUR, lai apmaksātu
darbinieku virsstundu darbu pamatojoties uz rīkojumu;
1.2.2. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no
kuriem aprēķina iemaksas) par 310,00 EUR, lai apmaksātu slimības naudas
izdevumus;
1.2.3. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes
gadījumu apdrošināšanai) par 44,00 EUR, lai apmaksātu polisi darbiniekam
pēc pārbaudes laika beigām;
1.2.4. EKK 2252 (Informācijas licenču nomas izdevumi) par 23 413,00 EUR, lai
apmaksātu programmas Namejs ieviešanu.
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.833 protokola pielikumā
§29
Par grozījumiem iestādes “Jauniešu māja” budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis uzdod jautājumu par iestādes “Jauniešu māja” darba laiku. Ierosina noteikt ilgāku darba
laiku piektdienās.
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E.Grāvītis atbild, ka iestāde piektdienās strādā līdz plkst.22.00
Izskatot iestādes “Jauniešu māja” vadītāja 15.10.2018. iesniegumu par budžeta
grozījumiem 2018.gada iestādes “Jauniešu māja” budžetā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols Nr.10/2018§21), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt iestādes “Jauniešu māja” (Struktūrvienība 15) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2233 (Izdevumi par transporta
pakalpojumiem) par 29,00 EUR;
1.1.2. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 3
853,00 EUR.
1.2.palielināt iestādes “Jauniešu māja” (Struktūrvienība 15) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 801,00 EUR, lai apmaksātu fizisku
personu noslēgtos uzņēmuma līgumus;
1.2.2. EKK 2221 Maksa par apkuri) par 3 000,00 EUR, lai apmaksātu apkures
izdevumus;
1.2.3. EKK 2231 (Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru
organizēšana) par 29,00 EUR, lai apmaksātu līdzfinansējumu
starptautiskām apmācībām jaunatnes darbiniekam;
1.2.4. EKK 2252 (Informācijas licenču nomas izdevumi) par 52,00 EUR, lai
apmaksātu e-paraksta ieviešanu.
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.834 protokola pielikumā
§30
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
vadītāja 11.10.2018. iesniegumu par budžeta grozījumiem 2018.gada aģentūras budžetā, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols
Nr.10/2018§22), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” (Finansējums 11) budžeta izdevumu plānu:
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1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1150 (Līgumdarba algas) par 4
250,00 EUR;
1.1.2. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes
gadījumu apdrošināšanai) par 1 500,00 EUR;
1.1.3. EKK 2112 (Iekšzemes komandējumi - Pārējie komandējumu un dienestu
braucienu izdevumi) par 200,00 EUR;
1.1.4. EKK 221901 (Sakaru pakalpojumi) par 200,00 EUR;
1.1.5. EKK 2221 (Maksa par apkuri) par 5 000,00 EUR;
1.1.6. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 726,00 EUR;
1.1.7. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 300,00 EUR;
1.1.8. EKK 231201 (Inventārs) par 2 000,00 EUR;
1.1.9. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai) par 6 000,00 EUR;
1.1.10. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 500,00 EUR;
1.1.11. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 2 000,00 EUR;
1.1.12. EKK 2390 (Pārējās preces) par 1 000,00 EUR.
1.2.palielināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” (Finansējums 11) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no
kuriem aprēķina iemaksas) par 5 750,00 EUR, lai apmaksātu darbinieku
darba nespējas A lapas un atvaļinājumu kompensācijas izbeidzot darba
attiecības;
1.2.2. EKK 2261 (Ēku, telpu īre un noma) par 350,00 EUR, lai apmaksātu zāles
nomu ārpus kultūras nama telpām;
1.2.3. EKK 2264 (Iekārtu un inventāra īre un noma) par 1 060,00 EUR, lai
apmaksātu ģeneratora un flīģeļa nomu kamermūziķiem;
1.2.4. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 9
290,00 EUR, lai apmaksātu budžetā neparedzētu pasākumu organizēšanu;
1.2.5. EKK 2321 (Maksa par kurināmo) par 6 500,00 EUR, jo kurināmā cenas
palielinājās par 40%;
1.2.6. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) par
726,00 EUR, lai apmaksātu būvuzrauga pakalpojuma apmaksu.
Lēmums Nr.835 protokola pielikumā
§31
Par grozījumiem Lietvedības un personāla nodaļas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja 12.10.2018. iesniegumu par budžeta
grozījumiem 2018.gada Lietvedības un personāla nodaļas budžetā, kas izskatīts Saulkrastu novada
domes Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols Nr.10/2018§29), pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt Lietvedības un personāla nodaļas (Struktūrvienība 018) budžeta
izdevumu plānu:
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1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 231101 (Kancelejas preces) par
183,00 EUR.
1.2.palielināt Lietvedības un personāla nodaļas (Struktūrvienība 018) budžeta
izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 7245 (Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz
valsts budžetu) par 183,00 EUR, lai atgrieztu neizlietoto 2017.gada valsts
budžeta dotāciju.
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.836 protokola pielikumā
§32
Par grozījumiem valsts mērķdotācijai
Zvejniekciema vidusskolas mācību līdzekļiem
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 15.10.2018. iesniegumu par budžeta
grozījumiem 2018.gada Zvejniekciema vidusskolas budžeta plānā valsts mērķdotācijai, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols
Nr.10/2018§16), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt izdevumu pozīcijas “Mācību līdzekļu iegāde - Zvejniekciema vidusskola”
(Struktūrvienība 03, Fin127) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 5233 (Bibliotēku uzkrājumi) par 1
256,00 EUR.
1.2.palielināt izdevumu pozīcijas “Mācību līdzekļu iegāde - Zvejniekciema vidusskola”
(Struktūrvienība 03, Fin127) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 1 256,00 EUR, lai iegādātos
mācību līdzekļus, jo mācību grāmatas nav nepieciešams iegādāties
2018.gadā.
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.837 protokola pielikumā
§33
Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu PII “Rūķītis” vadītāja pienākumu izpildītāja 11.10.2018. iesniegumu
par budžeta grozījumiem 2018.gada PII “Rūķītis” budžetā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols Nr.10/2018§15), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt PII “Rūķītis” (Struktūrvienība 041) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēneša
atalgojums) par 9 500,00 EUR;
1.1.2. EKK 2121 (Ārvalstu komandējumi - Dienas naudas) par 100,00 EUR;
1.1.3. EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi - Pārējie komandējumu un dienestu
braucienu izdevumi) par 150,00 EUR;
1.1.4. EKK 2221 (Maksa par apkuri) par 1 000,00 EUR;
1.1.5. EKK 2222 (Maksa par ūdeni un kanalizāciju) par 1 500,00 EUR;
1.1.6. EKK 2223 (Maksa par elektroenerģiju) par 3 000,00 EUR;
1.1.7. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi)
par 3 000,00 EUR;
1.1.8. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 600,00 EUR;
1.1.9. EKK 2235 (Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem) par
300,00 EUR;
1.1.10. EKK 2247 (Visu veidu apdrošināšanas izdevumi) par 1 000,00 EUR;
1.1.11. EKK 2252 (Informācijas licenču nomas izdevumi) par 140,00 EUR;
1.1.12. EKK 231201 (Inventārs) par 6 500,00 EUR;
1.1.13. EKK 2313 (Spectērpi) par 250,00 EUR;
1.1.14. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 400,00 EUR;
1.1.15. EKK 2361 (Mīkstais inventārs) par 300,00 EUR.
1.2.palielināt PII “Rūķītis” (Struktūrvienība 041) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no
kuriem aprēķina iemaksas) par 9 500,00 EUR, izdevumu apmaksa saistībā
ar virtuves darbinieku darba likvidēšanas kompensācijām;
1.2.2. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no
kuriem neaprēķina iemaksas) par 400,00 EUR, lai izmaksātu pabalstu
sakarā ar ģimenes locekļa nāvi;
1.2.3. EKK 2224 (Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem) par
100,00 EUR, lai apmaksātu atkritumu izvešanu;
1.2.4. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 2 640,00 EUR, lai apmaksātu
pieaicinātos meistarus;
1.2.5. EKK 2311 (Kancelejas preces) par 300,00 EUR, lai apmaksātu grupu
papildus izdevumus;
1.2.6. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvai darbības nodr.)
par 1 500,00 EUR, lai papildinātu Ziemassvētku paciņu apjomu;
1.2.7. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 3 000,00 EUR, lai iegādātos
žalūzijas moduļu piebūvēs;
1.2.8. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 500,00 EUR, lai iegādātos
grupām papildus mācību materiālus;
1.2.9. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 6 500,00 EUR, izdevumi bija
plānoti inventāra iegādei;
1.2.10. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 3
300,00 EUR, lai apmaksātu teritorijas labiekārtošanas būvprojektu.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada
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budžetu”, iekļaujot šī lēmuma 1. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.838 protokola pielikumā
§34
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktora 08.10.2018. iesniegumu par budžeta
grozījumiem 2018.gada Saulkrastu vidusskolas budžetā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols Nr.10/2018§18), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, 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) 2314 (Izdevumi par precēm iestādes
administratīvās darbības nodrošināšanai) par 319,00 EUR.
1.2.palielināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 5121 (Datorprogrammas) par 189,00 EUR, lai iegādātos
datorprogrammu;
1.2.2. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 130,00 EUR, lai
apmaksātu PVN daļu.
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.839 protokola pielikumā
Plkst. 15.32 tiek izsludināts pārtraukums.
Sēdi atsāk plkst. 15.40.
§35
Par grozījumiem iestādes “Sociālās aprūpes māja” budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes māja” direktora 15.10.2018.
iesniegumu par budžeta grozījumiem 2018.gada Sociālās aprūpes mājas budžetā, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols Nr.10/2018§24),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
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1.1.samazināt iestādes “Sociālās aprūpes māja” (Struktūrvienība 09) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 221901 (Sakaru pakalpojumi) par
175,00 EUR;
1.1.2. EKK 221902 (Interneta pieslēguma maksa) par 180,00 EUR;
1.1.3. EKK 2221 (Maksa par apkuri) par 750,00 EUR;
1.1.4. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 100,00 EUR;
1.1.5. EKK 2242 (Transporta līdzekļu uzturēšana, remonts) par 283,00 EUR;
1.1.6. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par
600,00 EUR;
1.1.7. EKK 2313 (Spectērpi) par 575,00 EUR;
1.1.8. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 100,00 EUR;
1.1.9. EKK 2361 (Mīkstais inventārs) par 680,00 EUR;
1.1.10. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 190,00 EUR.
1.2.palielināt iestādes “Sociālās aprūpes māja” (Struktūrvienība 09) budžeta
izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1142 (Piemaksa par virsstundu darbu) par 1 710,00 EUR, lai
apmaksātu darbinieku virsstundu darbu;
1.2.2. EKK 2222 (Maksa par ūdeni un kanalizāciju) par 290,00 EUR, lai
apmaksātu komunālos maksājumus;
1.2.3. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 8,00 EUR, lai apmaksātu
izdevumus sakarā ar strāvas pārrāvumu;
1.2.4. EKK 2247 (Transportlīdzekļa obligātās apdrošināšanas maksājumi) par
75,00 EUR, lai apmaksātu OCTA iegādi;
1.2.5. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 800,00 EUR, lai apmaksātu klientu
veļas mazgāšanas izdevumus;
1.2.6. EKK 2261 (Ēku, telpu īre un noma) par 750,00 EUR, lai apmaksātu
komunālos pakalpojumus.
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.840 protokola pielikumā
§36
Par grozījumiem Saulkrastu Tūrisma informācijas centrs budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu Tūrisma informācijas centra vadītāja 04.10.2018. iesniegumu par
budžeta grozījumiem Saulkrastu Tūrisma informācijas centra budžetā par suvenīru klāsta
atjaunošanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols
Nr.10/2018§20), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt Saulkrastu Tūrisma informācijas centra (Struktūrvienība 13) budžeta
izdevumu plānu:
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1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2239 (Pārējie ar iestādes
reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu
saistītie pakalpojumi) par 4 138,00 EUR.
1.2.palielināt Saulkrastu Tūrisma informācijas centra (Struktūrvienība 13) budžeta
izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 4 138,00 EUR, lai iegādātos
Saulkrastu novada raksturojošu suvenīru krājumus.
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.841 protokola pielikumā
§37
Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (VJMMS) direktora 15.10.2018.
iesniegumu par budžeta grozījumiem 2018.gada VJMMS budžeta plānā, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols Nr.10/2018§17), pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, 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) 1146 (Piemaksa par personisko
darba ieguldījumu un darba kvalitāti) par 180,00 EUR;
1.1.2. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 360,00 EUR;
1.1.3. EKK 2111 (Iekšzemes komandējumi - Dienas naudas) par 80,00 EUR;
1.1.4. EKK 2121 (Ārvalstu komandējumi - Dienas naudas) par 480,00 EUR;
1.1.5. EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi - Pārējie komandējumu un dienestu
braucienu izdevumi) par 670,00 EUR;
1.1.6. EKK 221902 (Interneta pieslēguma maksa) par 160,00 EUR;
1.1.7. EKK 2252 (Informācijas licenču nomas izdevumi) par 70,00 EUR;
1.1.8. EKK 5269 (Pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi) par 110,00 EUR.
1.2.palielināt VJMMS (Struktūrvienība 101) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1142 (Piemaksa par virsstundu darbu) par 120,00 EUR, lai apmaksātu
kurinātāja darbu svētku dienās;
1.2.2. EKK 221903 (Pasta pakalpojumi) par 60,00 EUR, lai apmaksātu pasta
pakalpojumus;
1.2.3. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 500,00 EUR, lai
apmaksātu VJMMS audzēkņu vešanu uz mācību prakses vietām;
1.2.4. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvai darbības
nodrošināšanai) par 200,00 EUR, lai apmaksātu viesu uzņemšanu;
1.2.5. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 250,00 EUR, lai iegādātos
Ziemassvētku noformējuma preces;
1.2.6. EKK 2361 (Mīkstais inventārs) par 360,00 EUR, lai apmaksātu VJMMS
orķestra un ansambļa formas;
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1.2.7. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 620,00 EUR, lai iegādātos
papildus mācību materiālus praktisko darbu veikšanai.
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.842 protokola pielikumā
§38
Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta “Saviļņojošā Vidzeme” realizācijai
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 11.10.2018. iesniegumu par papildus
līdzekļu piešķiršanu projekta “Saviļņojošā Vidzeme” vadošā partnera rēķina apmaksai par projekta
vadību 2018.gadā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē
(protokols Nr.10/2018§14), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 4 266,00 euro, lai
apmaksātu projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana
tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” vadošā partnera –
Carnikavas novada domes rēķinu par projekta vadību par 2018.gadā.
2. Palielināt izdevumu pozīcijas “Projekts ”Vidzemes piekrastes kultūras un dabas
mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā
Vidzeme””” budžeta plānu par 4 266,00 euro (Struktūrvienība 0117, M41107, P5127,
ekonomiskās klasifikācijas kods 7212 (Pašvaldību budžetu uzturēšanas transferti citām
pašvaldībām)).
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 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.843 protokola pielikumā
§39
Par papildus līdzekļu piešķiršanu kompensācijām
par pirmskolas bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanu
Ziņo E.Grāvītis.
O.Vanaga uzdod jautājumu, uz kādu laika posmu šī summa ir paredzama.
E.Grāvītis atbild, ka 2018. gadam.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista 15.10.2018.
iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu kompensāciju izmaksām Saulkrastu novada
pašvaldības pirmskolas bērnu vecākiem par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, ja pirmsskolas
vecuma bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols
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Nr.10/2018§12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
pamatojoties uz aktuālo pirmskolas bērnu skaitu Saulkrastu novadā 2018.gada septembrī,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 17 226,00 euro, lai
apmaksātu kompensāciju izmaksas 2018.gadā Saulkrastu novada pašvaldības
pirmskolas bērnu vecākiem par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.
2. Palielināt izdevumu pozīcijas “Kompensācija par pirmskolas bērniem” budžeta plānu
par 17 226,00 euro (Struktūrvienība 081, M813, ekonomiskās klasifikācijas kods 64191
(Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem
noteikumiem).
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 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.844 protokola pielikumā
§40
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Zvejniekciema vidusskolai
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 25.09.2018. iesniegumu par papildus
līdzekļu piešķiršanu vienreizējā pabalsta izmaksai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols Nr.10/2018§33), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 430,00 euro, lai
izmaksātu pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa nāvi.
2. Palielināt Zvejniekciema vidusskolas budžeta plānu par 430,00 euro (Struktūrvienība
03, ekonomiskās klasifikācijas kods 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas)).
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.845 protokola pielikumā
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§41
Par grozījumiem Saulkrastu novada domes ieņēmumos un
izdevumos saistībā ar saņemtajiem aizdevumiem
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis jautā, no kā tiek palielināta izdevumu pozīcija “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par
2691 euro.
Finanšu daļas vadītājs - finansists Gatis Vīgants paskaidro, ka bija apstiprināts pašvaldības
līdzfinansējums projektam, bet, realizējot projektu, tika ņemts kredīts pilnā apmērā, līdz ar to
līdzfinansējums tiek novirzīts atpakaļ uz līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista 12.10.2018. iesniegumu par 2018.gada budžeta
ieņēmumu un izdevumu palielināšanu saistībā ar projektā ”Baltās kāpas labierīcību būvniecība”
un projektā ”Baltās kāpas ūdensvada/kanalizācijas būvniecība” saņemtajiem aizņēmumiem no
Valsts kases, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē
(protokols Nr.10/2018§32), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumus:
1.1.ieņēmumu plāna pozīciju “Aizņēmumi” (EKK F400200001) par 135 912,00 EUR
(P377/2018 – 90 674,00 EUR un P291/2018 – 45 238,00 EUR).
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
2.1.palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Projekts
”Baltās kāpas labierīcību būvniecība” (Struktūrvienība 0117, P5119, M4129) EKK
5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) par 48 940,00 EUR;
2.2.palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Projekts
”Baltās kāpas ūdensvada/kanalizācijas būvniecība” (Struktūrvienība 0117, P5121,
M4131) EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) par 24
880,00 EUR;
2.3.palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Aizņēmumu
atmaksa” (Struktūrvienība 0111, M211) EKK F400200002 (Atmaksātie kredīti
Valsts kasē) par 59 401,00 EUR (P377/2018 – 39 601,00 EUR un P291/2018 – 19
800,00 EUR);
2.4.palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” (Struktūrvienība 0111, M214) EKK 2275 (Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem) par 2691,00 EUR.
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.846 protokola pielikumā
§42
Par grozījumiem Saulkrastu novada domes budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis jautā, kādus darbus bija plānots veikt par 18 029,00 euro.
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E.Grāvītis atbild, ka šī summa bija rezervēta ielu apgaismojuma atjaunošanai Draudzības un
Celtnieku ielās, kur AS “Sadales tīkls” plānoja veikt gaisvadu līniju demontāžu un kabeļu
iedziļināšanu, darbi pilnā apjomā netika veikti.
N.Līcis jautā par līgumdarbu par 580 euro.
Finanšu daļas vadītājs - finansists Gatis Vīgants atbild, ka līdzekļi tika paredzēti eksperta
pakalpojumu apmaksai saistībā ar ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu izglītības iestādēs.
E.Grāvītis norāda uz kļūdu 1.3.2 punktā.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja - finansista 15.10.2018. iesniegumu par budžeta
grozījumiem Saulkrastu novada domes 2018.gada budžetā par ekspertīzes veikšanu pārbūves
būvprojektam “Saviļņojošā Vidzeme” un Iepirkuma komisijas budžeta izdevuma precizējumiem,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols
Nr.10/2018§25), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1.samazināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Pašvaldības
īpašumu apsaimniekošanas nodaļa - Ielu apgaismes remontdarbi, iekārtu iegāde,
rekonstrukcija, elektroenerģija” (Struktūrvienība 019, M3131) EKK 5240
(Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) par 18 029,00 EUR;
1.2.samazināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Iepirkumu
komisija” (Struktūrvienība 0124) EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata
pieaicināto ekspertu izdevumi) par 720,00 EUR;
1.3.palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Iepirkumu
komisija” (Struktūrvienība 0124):
1.3.1. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 580,00 EUR par fiziskas personas
pakalpojumu apmaksu;
1.3.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 140,00 EUR par
fiziskas personas darba devēja sociālā nodokļa iemaksu;
1.4.palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Projekts
“Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu
izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””” (Struktūrvienība 0117, P5127,
M41107) EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) par 18
029,00 EUR, lai apmaksātu Saulkrastu estrādes pārbūves būvprojekta ekspertīzi.
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.847 protokola pielikumā
§43
Par dotāciju piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis uzdod jautājumu par gaisa pūtēja iegādi.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Uldis Stunda skaidro, ka gaisa pūtēji strādājuši
no 2003. gada, ir nokalpojuši. Informē, ka pēc 2018.gada marta dome sēdes lēmuma, tika iegādāts
viens gaisa pūtējs.
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Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa 15.10.2018. iesniegumu ar
lūgumu piešķirt dotāciju Zvejniekciema attīrīšanas iekārtām jauna gaisa pūtēja iegādei, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols Nr.10/2018§1),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt dotāciju SIA “Saulkrastu komunālserviss” no Speciālā budžeta līdzekļiem
“Valsts nodeva par speciālo atļauju (licenču) izsniegšana” 9 675,83 euro apmērā, lai
apmaksātu Zvejniekciema attīrīšanas iekārtām jauna gaisa pūtēja iegādi.
2. Palielināt Saulkrastu Speciālā budžeta izdevumu pozīciju “Valsts nodeva par speciālo
atļauju (licenču) izsniegšana” 9 676,00 euro apmērā (Struktūrvienība 019, ekonomiskās
klasifikācijas kods 3261 (Valsts un pašvaldības budžeta dotācijas valsts un pašvaldību
komersantiem)).
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt dotāciju SIA “Saulkrastu komunālserviss”
9 675,83 euro apmērā.
4. SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklim U.Stundam 10 darba dienu laikā pēc
darbu veikšanas iesniegt Finanšu un grāmatvedības nodaļai atskaiti par dotācijas
izlietojumu.
5. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.848 protokola pielikumā
§44
Par pedagogu atalgojuma paredzēšanu 2018.gada
Saulkrastu novada pašvaldības budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Finanšu daļas vadītājs – finansists Gatis Vīgants informē, ka ir apstiprinātas mērķdotācijas
pedagogu atalgojumam izglītības iestādēs trīs mēnešiem, Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas
skolas pedagogu atalgojumam – četriem mēnešiem.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja - finansista 11.10.2018. iesniegumu par grozījumiem
2018.gada budžeta ieņēmumos un izdevumos pamatojoties uz piešķirto mērķdotācijas apmēru
pedagogiem trim mēnešiem, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.10.2018.
sēdē (protokols Nr.10/2018§27), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.un 9.
punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba
samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības
iestādēs” 13.punktu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumus:
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1.1. “Mērķdotācijas pedagogu algām” (ekonomiskās klasifikācijas kods - EKK 18.621,
struktūrvienība 02 - 109 669,00 euro; struktūrvienība 03 – 78 211,00 euro) par 187
880,00 euro apmērā;
1.2. “Mērķdotācijas 5.-6.gadīgo apm. pedagogiem” (EKK 18.622, struktūrvienība 041 –
23 246,00 euro, struktūrvienība 03 – 1 861,00 euro) par 25 107,00 euro apmērā;
1.3. “Mērķdotācijas interešu izglītības pedagogu algām” (ekonomiskās klasifikācijas kods
- EKK 18.623, struktūrvienība 02 - 7 430,00 euro; struktūrvienība 03 – 5 428,00 euro)
par 12 858,00 euro apmērā;
1.4. “Mērķdotācijas mūzikas un mākslas skolai VJMMS” (ekonomiskās klasifikācijas kods
- EKK 18.628, struktūrvienība 101) par 49 062,00 euro apmērā;
1.5. “Mērķdotācijas pedagogu algām” (ekonomiskās klasifikācijas kods - EKK 18.621,
struktūrvienība 02 - 1 211,00 euro; struktūrvienība 03 – 858,00 euro) par 2 069,00
euro apmērā pedagogu piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksām 2018.gadā.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
2.1.“Mērķdotācijas pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola” par 79 069,00 euro apmērā
(struktūrvienība 03, finansējums 121), paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.1.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 60 085,00 euro;
2.1.2. EKK 1146 (Piemaksas par darba kvalitāti) par 842,00 euro;
2.1.3. 1147 (Piemaksas par papildus darbu) par 900,00 euro;
2.1.4. EKK 1148 (Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana) par 691,00 euro;
2.1.5. EKK 1149 (Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas) par 300,00 EUR;
2.1.6. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina iemaksas) par 900,00 euro;
2.1.7. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 15 351,00 euro.
2.2.“Mērķdotācijas pedagogiem - Saulkrastu vidusskola” par 110 880,00 euro apmērā
(struktūrvienība 02, finansējums 122), paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 85 486,00 euro;
2.2.2. EKK 1146 (Piemaksas par darba kvalitāti) par 2 150,00 euro;
2.2.3. 1147 (Piemaksas par papildus darbu) par 800,00 euro;
2.2.4. EKK 1148 (Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana) par 976,00 euro;
2.2.5. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina iemaksas) par 300,00 euro;
2.2.6. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 21 168,00 euro.
2.3.“Mērķdotācijas pirmskolas izglītības pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola” par
1861,00 euro apmērā (struktūrvienība 03, finansējums 122), paredzēt izdevumos šādos
EKK:
2.3.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 1 439,00 euro;
2.3.2. EKK 1146 (Piemaksas par darba kvalitāti) par 60,00 euro;
2.3.3. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 362,00 euro.
2.4.“Mērķdotācijas pirmskolas izglītības pedagogiem - PII "Rūķītis"” par 23246,00 euro
apmērā (struktūrvienība 041, finansējums 122), paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.4.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 18 733,00 euro;
2.4.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 4 513,00 euro.
2.5.“Interešu izglītība - Saulkrastu vidusskola” par 7 430,00 euro apmērā (struktūrvienība 02,
finansējums 130), paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.5.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 5 761,00 euro;
2.5.2. EKK 1146 (Piemaksas par darba kvalitāti) par 150,00 euro;
2.5.3. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina iemaksas) par 100,00 euro;
2.5.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 1 419,00 euro
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2.6.“Interešu izglītība - Zvejniekciema vidusskola” par 5 428,00 euro apmērā
(struktūrvienība 03, finansējums 130), paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.6.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 4 137,00 euro;
2.6.2. EKK 1146 (Piemaksas par darba kvalitāti) par 137,00 euro;
2.6.3. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina iemaksas) par 100,00 euro;
2.6.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 1 054,00 euro.
2.7.“Valsts mērķdotācija pedagogiem - VJMMS” par 49 062,00 euro apmērā (struktūrvienība
101, finansējums 128), paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.7.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 34 989,00 euro;
2.7.2. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 4 548,00 euro;
2.7.3. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 9 525,00 euro.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2018
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”, iekļaujot šajā
lēmumā 1. un 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.849 protokola pielikumā
§45
Par līdzekļu paredzēšanu Saulkrastu novada pašvaldības budžetā
Vēlēšanu komisijai
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja - finansista 10.10.2018. iesniegumu par 2018.gada budžeta
ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Vēlēšanas komisijas darbībai, lai nodrošinātu 13. saeimas
vēlēšanas, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols
Nr.10/2018§28), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
pamatojoties uz valsts piešķirto mērķdotāciju,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, 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, Fin 139)
par 6 685,00 EUR.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
2.1.palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Vēlēšanu
komisija” (Struktūrvienība 0114) par 6 685,00 EUR šādos EKK:
2.1.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 2472,00
EUR;
2.1.2. EKK 1141 (Piemaksa par nakts darbu) par 107,00 EUR;
2.1.3. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 2 460,00 EUR;
2.1.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 1214,00
EUR;
2.1.5. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas) par 41,00 EUR;
2.1.6. EKK 23111 (Kancelejas preces) par 129,00 EUR;
2.1.7. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai) par 60,00 EUR;
2.1.8. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 105,00 EUR;
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2.1.9. EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 97,00 EUR.
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.850 protokola pielikumā
§46
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 31.01.2018. saistošajos
noteikumos Nr.SN2/2018 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības
2018.gada budžetu”” izdošanu
Ziņo E.Grāvītis.
Finanšu daļas vadītājs-finansists Gatis Vīgants skaidro, ka ir apkopoti domes lēmumi un saņemtie
iesniegumi. Kopumā pašvaldības budžets sastāda 12 287 000 euro.
N.Līcis jautā par budžeta ieņēmumiem.
G.Vīgants atbild, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis pēdējos mēnešos nav saņemts plānotajā
apmērā, bet valsts starpību kompensēja. Nekustamā īpašuma nodoklis tiek saņemts atbilstoši
plānotajam.
E.Grāvītis papildina, ka problēmas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli bija visām pašvaldībām.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista 15.10.2018.
iesniegumu par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta
ieņēmumos, izdevumos un speciālā budžeta izdevumos, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 17.10.2018. sēdē (protokols Nr.10/2018§31), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 31.01.2018. saistošajos
noteikumos Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības
2018.gada budžetu”.
2. Saistošos noteikumus 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Lēmums Nr.851 protokola pielikumā
§47
Par pašvaldības kustamas mantas transportlīdzekļa
KIA Sorento izslēgšanu no Saulkrastu novada domes pamatlīdzekļu sastāva
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē izskatīts Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka 13.09.2018.
iesniegums par Saulkrastu novada domes īpašumā esoša un nodota Saulkrastu pašvaldības policijai
turējumā transportlīdzekļa KIA Sorento ar valsts reģistrācijas numuru FP 3040, kura atlikusī
vērtība uz 13.09.2018. ir 00,00 euro, izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites, pamatojoties uz SIA
“Bagāts” defektācijas aktu Nr.10-2018, kas nosaka, ka transportlīdzekļa remonts nav ekonomiski
izdevīgs.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums (turpmāk – likums) nosaka publiskas
personas mantas atsavināšanas kārtību. Izvērtējot likuma 3.panta pirmajā daļā noteiktos
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atsavināšanas veidus, jāsecina, ka pašvaldības izdevumi būs lielāki nekā prognozējamie ieņēmumi.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pants nosaka,
ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir rīcībai jābūt tādai, lai
mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Saskaņā ar likuma 7.pantu,
pašvaldība var noteikt citu atsavināšanas veidu.
Likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas
kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta
institūcija. Lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu.
Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu , kas nosaka, ka domes
darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 2.pantu, 3.pantu, 6.panta otro daļu, 7.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, Latvijas grāmatvedības standarta Nr.7 ”Pamatlīdzekļi”
IX.daļas 66.2.punktu, Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma (turpmāk – likums)
6.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka transportlīdzekļa īpašnieks nodrošina, tā īpašumā esoša
nolietota transportlīdzekļa nodošanu apstrādes uzņēmumam - komersantam, kas nodarbojas ar
nolietotu transportlīdzekļu apstrādi un ir saņēmis atļauju likumā „Par piesārņojumu” noteiktajā
kārtībā, ievērojot likuma 6.panta trešo daļu, ka pēc nolietota transportlīdzekļa nodošanas apstrādes
uzņēmumam transportlīdzekļa īpašnieks vai apstrādes uzņēmums šo transportlīdzekli noraksta,
iesniedzot Ceļu satiksmes drošības direkcijai likvidācijas sertifikātu, saskaņā ar 2018.gada
17.oktobra Finanšu komitejas atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atsavināt, izslēdzot no Saulkrastu novada domes pamatlīdzekļu sastāva, transportlīdzekli
KIA Sorento ar valsts reģistrācijas numuru FP 3040 uzskaitē no 19.09.2005., sākotnējā
vērtība 19990,00 euro, nolietojums 19990,00 euro atlikusī vērtība 00,00 euro un uzskaitīt
Saulkrastu novada domes grāmatvedības uzskaites kontā “Krājumi un ilgtermiņa
ieguldījumi atsavināšanai”.
2. Saulkrastu pašvaldības policijai nodot pārstrādei transportlīdzekli KIA Sorento ar valsts
reģistrācijas numuru FP 3040 un veikt visas nepieciešamās darbības noņemšanai un
izslēgšanai no Ceļu Satiksmes Drošības Departamenta reģistra.
3. Pēc 2.punka izpildes Finanšu un grāmatvedības nodaļai transportlīdzekli izslēgt no
Saulkrastu novada domes grāmatvedības uzskaites konta “Krājumi un ilgtermiņa
ieguldījumi atsavināšanai”, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.852 protokola pielikumā
§48
Par pašvaldības kustamas mantas transportlīdzekļa
KIA Sportage izslēgšanu no Saulkrastu novada domes pamatlīdzekļu sastāva
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu novada domē izskatīts Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora
pienākumu izpildītāja A.Gavara 20.09.2018. iesniegums par Saulkrastu novada domes īpašumā
esoša un nodota Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai
turējumā transportlīdzekļa KIA Sportage ar valsts reģistrācijas numuru GS 566, kura atlikusī
vērtība uz 20.09.2018. ir 00,0 euro, izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites, pamatojoties uz SIA
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‘Bagāts” defektācijas aktu Nr.12-2018, kas nosaka, ka transportlīdzekļa remonts nav ekonomiski
izdevīgs.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums (turpmāk – likums) nosaka publiskas
personas mantas atsavināšanas kārtību. Izvērtējot likuma 3.panta pirmajā daļā noteiktos
atsavināšanas veidus, jāsecina, ka pašvaldības izdevumi būs lielāki nekā prognozējamie ieņēmumi.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pants nosaka,
ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir rīcībai jābūt tādai, lai
mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Saskaņā ar likuma 7.pantu,
pašvaldība var noteikt citu atsavināšanas veidu.
Likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas
kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta
institūcija. Lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu.
Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu , kas nosaka, ka domes
darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 2.pantu, 3.pantu, 6.panta otro daļu, 7.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, Latvijas grāmatvedības standarta Nr.7 ”Pamatlīdzekļi”
IX.daļas 66.2.punktu, Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma (turpmāk – likums)
6.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka transportlīdzekļa īpašnieks nodrošina, tā īpašumā esoša
nolietota transportlīdzekļa nodošanu apstrādes uzņēmumam - komersantam, kas nodarbojas ar
nolietotu transportlīdzekļu apstrādi un ir saņēmis atļauju likumā „Par piesārņojumu” noteiktajā
kārtībā, ievērojot likuma 6.panta trešo daļu, ka pēc nolietota transportlīdzekļa nodošanas apstrādes
uzņēmumam transportlīdzekļa īpašnieks vai apstrādes uzņēmums šo transportlīdzekli noraksta,
iesniedzot Ceļu satiksmes drošības direkcijai likvidācijas sertifikātu, saskaņā ar 2018.gada
17.oktobra Finanšu komitejas atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atsavināt, izslēdzot no Saulkrastu novada domes pamatlīdzekļu sastāva ar 31.10.2018.,
transportlīdzekli KIA Sportage ar valsts reģistrācijas numuru GS 566 uzskaitē no
26.01.2007., sākotnējā vērtība 19118,64 euro, nolietojums 19118,64 euro, atlikusī vērtība
0,00 euro un uzskaitīt Saulkrastu novada domes grāmatvedības uzskaites kontā “Krājumi
un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai”.
2. Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai nodot pārstrādei
transportlīdzekli KIA Sportage ar valsts reģistrācijas numuru GS 566 un veikt visas
nepieciešamās darbības transportlīdzekļa KIA Sportage ar valsts reģistrācijas numuru GS
566 noņemšanai un izslēgšanai no Ceļu satiksmes Drošības Departamenta reģistra.
3. Pēc 2.punka izpildes Finanšu un grāmatvedības nodaļai transportlīdzekli izslēgt no
Saulkrastu novada domes grāmatvedības uzskaites konta “Krājumi un ilgtermiņa
ieguldījumi atsavināšanai”, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.853 protokola pielikumā
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§49
Par pašvaldības nedzīvojamo telpu
nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Ziņo E.Grāvītis.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5. panta otrās daļas 5. punktu, ka publiska persona nodod bezatlīdzības lietošanā savu
mantu kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, kā arī lai nodrošinātu
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto autonomo funkciju izpildi ir
nepieciešams nodot nedzīvojamo telpu Ainažu ielā 34B, Saulkrastos un Raiņa ielā 7, Saulkrastos,
bezatlīdzības lietošanā SIA „Saulkrastu komunālserviss.”
Nedzīvojamo telpu bezatlīdzības nodošanas nepieciešamība un lietderība ir pamatota ar
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto Saulkrastu novada pašvaldības
autonomo funkciju - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā siltumapgādi.
Saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma” 5.panta trešo, ceturto un sesto daļu, publiska persona mantu nodod
bezatlīdzības lietošanā, par to pieņemot lēmumu un slēdzot rakstveida līgumu.
Izvērtējot Saulkrastu novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus
dome konstatē:
- nedzīvojamās telpas - katlu māja Ainažu ielā 34B, Saulkrastos, Saulkrastu novads,
kadastra apzīmējums 8013 002 0196 001, kopējā platība 182,00 m2, bilances vērtība
uz 2018.gada 1.janvāri ir 0,00 euro;
- nedzīvojamās telpas Nr.34, Nr.35, Nr.36, Nr.37 Nr.38 un Nr.39, kurās atrodas
katlumāja, ēkā Raiņa ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013
002 0401 009, ar kopējo platību 159,50 m2 , bilances vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir
20695,19 euro;
- 2018.gada 17.oktobrī starp pašvaldību un SIA „Saulkrastu komunālserviss” ir noslēgts
sabiedriskā pakalpojuma līgums par siltuma apgādes pakalpojuma sniegšanu
Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā;
- pašvaldība saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu ir
izveidojusi pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Saulkrastu komunālserviss”, kuras
darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir dažādu pakalpojumu sniegšana
fiziskām un juridiskām personām, tai skaitā siltuma apgāde.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma "Publiskās personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma" 5. panta otrās daļas 5.punktu, 5.panta trešo, ceturto,
sesto daļu, saskaņā ar 2018.gada 17. oktobra Finanšu komitejas atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Nodot pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Saulkrastu komunālserviss”, reģistrācijas numurs
40103027944, juridiskā adrese Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, bezatlīdzības
lietošanā nedzīvojamās telpas:
1.1. katlu māju Ainažu ielā 34B, Saulkrastos, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums
8013 002 0196 001, kopējā platība 182,00 m2, bilances vērtība uz 2018.gada 1.janvāri
ir 0,00 euro;
1.2.nedzīvojamās telpas Nr.34, Nr.35, Nr.36, Nr.37 Nr.38 un Nr.39 ēkā Raiņa ielā 7,
Saulkrastos, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 002 0401 009, ar kopējo
platību 159,50 m2 , bilances vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 20645,19 euro.
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2. Nedzīvojamo telpu nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir organizēt Saulkrastu novada
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltuma apgādes jomā izrietošus uzdevumus.
3. Nedzīvojamās telpas nodot, slēdzot rakstveida bezatlīdzības nedzīvojamo telpu nomas līgumu
ar pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekli Uldi Stundi.
4. Nedzīvojamās telpas nodot bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem.
5. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu - viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.854 protokola pielikumā
§50
Par atteikuma “Par nekustamā īpašuma
nodokļa pārrēķinu” atstāšanu spēkā
Ziņo E.Grāvītis.
Plkst.15.56 N.Līcis pamet sēdes zāli.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018. gada 5.oktobra iesniegumu ar lūgumu Saulkrastu novada
domei pārskatīt Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas
2018.gada 10.septembra atteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu”, ar kuru nolemts
neveikt nekustamā nodokļu pārrēķinu /vārds, uzvārds/ par laika periodu no 2018.gada 1.jūnija līdz
2018.gada 30.septembrim, kurā /vārds, uzvārds/ kā papildus deklarēto dzīvesvietu norādījis
/adrese/ Āres, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
47.panta trešo daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu, Saulkrastu novada
domes 2017.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr. SN 14 „Par nekustamā īpašuma nodokli un
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” 30.2.apakšpunktu un
34. punktu, saskaņā ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 17.oktobra sēdes
atzinumam (protokols Nr.10/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atstāt spēkā Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas
2018.gada 10.septembra atteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu”.
Lēmums Nr.855 protokola pielikumā
§51
Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Administratīvās komisijas locekļa Aleksandra Ināra
Zaharāna 2018.gada 3.oktobra iesniegumu par viņa atbrīvošanu no Administratīvās komisijas
locekļa amata, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu,
Saulkrastu novada domes Administratīvās komisijas nolikuma 2.2.punktu, kas nosaka, ka
komisijas locekļus ievēl Saulkrastu novada dome, un Administratīvās komisijas nolikuma
2.10.punktu, kas nosaka, ka komisijas locekļi var izbeigt savu darbību komisijā, pamatojoties uz
domes lēmumu par atbrīvošanu, kas pieņemts pēc komisijas locekļa rakstveida iesnieguma
saņemšanas, ievērojot Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.10.2018. atzinumu
(protokols Nr.10/2018§8),
41

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Administratīvās komisijas sastāva komisijas locekli Aleksandru Ināru
Zaharānu (personas kods 111269-11074) ar 2018.gada 31.oktobri.
2. Iecelt Administratīvās komisijas sastāvā Helēnu Brūnu (personas kods 121283-12328) ar
2018.gada 1.novembri.
3. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.856 protokola pielikumā
§52
Par 03.09.2018. izdotā Brīdinājuma Nr.11.30/480
par administratīvā akta piespiedu izpildi atcelšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Finanšu daļas vadītājs - finansists Gatis Vīgants informē, ka tiek atcelts brīdinājums par
administratīvā akta piespiedu izpildi. Iesniedzēja vēlās parādu apmaksāt termiņos līdz 2018.gada
beigām.
Plkst. 15.59 ierodas N.Līcis.
A.Horsts jautā, vai nomaksas termiņu nosaka parādnieks.
E.Grāvītis paskaidro, ka parasti pats parādnieks arī norāda, kādā termiņā parāds tiks apmaksāts.
Likumdošana nosaka, ka termiņu var noteikt līdz 12 mēnešiem.
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, Rīga, 2018.gada 12.septembra iesniegumu,
kas izskatīts 2018.gada 17.oktobra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr. 10/2018) un,
pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 78., 80.1. un 81.pantu, likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 1.panta pirmo daļu, 2.panta pirmo daļu, otro un trešo daļu, 2009.gada 13.jūlija
saistošo noteikumu Nr.13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 116.punktu, ierakstiem
Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5219 , saskaņā ar 2018.gada 17.oktobra Finanšu
komitejas atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt Saulkrastu novada domes 03.09.2018. Brīdinājumu Nr.11.30/480 par administratīvā
akta piespiedu izpildi.
Lēmums Nr.857 protokola pielikumā
§53
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis.
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2018.gada 8.oktobrī Saulkrastu novada domē saņemts Nekustamā īpašuma nodokļa
administratores iesniegums, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
dzēšanu /vārds, uzvārds/, kas izskatīts 2018.gada 17.oktobra Finanšu komitejas sēdē (protokols
Nr. 10/2018).
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Saskaņā ar likuma 25. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, 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.
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:
Zemes vienības, /adrese/, Saulkrastos (kadastra apzīmējums 8013 001 0365) lietotājs
(īpašums līdz 2017.gada 22.jūnijam nebija reģistrēts Zemesgrāmatā) /vārds, uzvārds/, /personas
kods/ pēc PMLP Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas mirusi 1996.gada 10.maijā.
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.100000567976, ierakstu nr.1.1, zemes vienības īpašnieks: Latvijas valsts, LR
Finanšu ministrijas personā.
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 17.oktobra Finanšu komitejas atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu /adrese/, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, kadastra Nr.8013 001 0365 par zemi 1513,94 EUR un nokavējuma nauda
1118,16 EUR, kopā parāds 2632,10 EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit divi euro, 10
centi).
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.858 protokola pielikumā
§54
Par nekustamā īpašuma nodokļa
pārmaksu dzēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
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2018.gada 4.oktobrī Saulkrastu novada domē saņemts finanšu speciālistes iesniegums, par
nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu nodokļu maksātājiem, kas ir likvidēti un izslēgti
no nodokļu maksātāja reģistra vai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā
maksāšanas termiņa nav pieprasījuši pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu vai novirzīšanu
kārtējo nodokļu maksājumu segšanai. Nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas programmā
NINO konstatētas nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas, kas veidojušās laika posmā no 1998.2014. gadam.
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” 16.panta pirmās daļas 10.punktu, nodokļu
maksātājiem ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu vai novirzīšanu
kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā
maksāšanas termiņa.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 251. pants nosaka, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmās pārmaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts
un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā
maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātas nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo
vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Saulkrastu novada domei ir jādzēš nekustamā īpašuma
nodokļa pārmaksas, kas veidojušās laika posmā no 1998.-2014. gadam, par kopējo summu
4583,84 EUR saskaņā ar pievienoto pielikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 16.panta pirmās daļas 10.punktu,
20.panta 3.punktu, 251.panta 2.punktu, 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 17.oktobra Finanšu
komitejas atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas pašvaldības budžetam par kopējo summu
4583,84 EUR (četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs euro, 84 centi) pēc pievienotā
nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksu saraksta.
2. Publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv informāciju par
nodokļu pārmaksu dzēšanu.
3. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt pārmaksu
norakstīšanu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.859 protokola pielikumā
§55
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 3.septembra 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,
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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”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis),
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, Jubileja,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju
reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā.
Lēmums Nr.860 protokola pielikumā
§56
Par Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja iecelšanu amatā
Ziņo E.Grāvītis.
Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē, ka ir pieteikušies četri pretendenti,
divi tika aicināti uz pārrunām, konkursa komisija kā piemērotāko PII ‘Rūķītis” vadītāja amatam
izvirza Janu Bukovsku.
E.Grāvītis dod vārdu J.Bukovskai.
Uzstājas J.Bukovska. Informē deputātus, ka deviņus gadus strādā PII ‘Rūķītis”. Vēlas, lai bērniem
būtu drošs un draudzīgs bērnudārzs. Pazīst šo iestādi, uzskata, ka varēs pilnvērtīgi veikt vadītāja
amata pienākumus. Šobrīd mācās par organizācijas vadītāju Latvijas Universitātē, februārī tiks
iegūts maģistra grāds.
A.Horsts uzdod jautājumu par pieredzi vadītāja amatā, cik būs darbinieku pakļautībā.
J.Bukovska atbild, ka iestādes vadītāja pakļautībā ir 59 darbinieki. Informē, ka trīs gadus strādā
par PII “Rūķītis” vadītāja vietnieci izglītības jomā.
A.Horsts jautā J.Bukovskai, vai viņai piemīt spēja uzklausīt darbinieku un bērnu vecāku viedokli,
vai spēs reaģēt uz iniciatīvam.
J.Bukovska atbild, ka ir bijušas pārrunas ar vecākiem, ir jau daudz problēmas risinātas. Apstiprina,
ka prot uzklausīt.
A.Horsts jautā, vai ir plānots veikt aptaujas un pārrunas, lai noskaidrotu darbinieku viedokli. Vai
ir plānoti kvalifikācijas celšanas pasākumi.
J.Bukovska atbild, ka tiek rīkoti semināri, kuros darbinieki piedalās, informē, ka trīs gadus atpakaļ
pedagogi ir saņēmuši pakāpes, pašlaik ir jāizstrādā nolikums, lai varētu izvirzīt darbiniekus uz
pakāpēm. Informē par darbinieku novērtēšanu.
A.Horsts uzdot jautājumu par PII “Rūķītis” mērķiem.
J.Bukovska atbild, ka viens no mērķiem ir sakārtot iekšējo vidi, lai būtu drošs bērnudārzs. Ir daži
tehniski jautājumi, kas būtu jāsakārto.
A.Horsts jautā par iestādes tehnisko stāvokli, vai ir kādi akūtie darbi, kurus pēc iespējas īsākajā
laikā būtu jāveic.
J.Bukovska uzskata, ka nepieciešams sakārtot elektrības jautājumu, salabot jumtu, kurš tek,
nepieciešams pārskatīt projektu par laukumiņu, jo pašlaik projektā nav paredzētas nojumes.
Plkst. 16.10 L.Vaidere pamet sēdes zāli.
A.Horsts jautā, vai J.Bukovska saredz iespējas meklēt finansējumu arī ārpus domes budžeta.
J.Bukovska atbild, ka līdz šim tāda pieredze nav bijusi, bet gatava meklēt šādas iespējas.
A.Deniškāne uzdod jautājumu, vai PII “Rūķītis” īsteno programmu “Bērnam drošs bērnudārzs”.
J.Bukovska atbild, ka jau gadu īsteno šo programmu, cer 2019.gada maijā saņemt sertifikātu.
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Plkst.16.12 ierodas L.Vaidere
O.Vanaga uzdod jautājumu par kolektīva saliedēšanas pasākumiem, kā šie pasākumi tiks
organizēti, lai bērniem tiktu nodrošināts pilnvērtīgs darbs un uzraudzība.
J.Bukovska informē, ka skolotāja palīgs paliek pie bērniem. Augusta beigās, kad bērnudārzs bija
slēgts, notika semināri visam kolektīvam. Bērnudārzā ir speciālais pedagogs, kurš vada lekcijas
darbiniekiem. Ir gadījumi, kad pedagogi pieprasa materiālus, bet ir daudz iespējas, lai to visu
varētu veidot paši savām rokām, tāpēc uzskata, ka šādi kursi pedagogiem ir nepieciešami.
S.Ozola-Ozoliņa aicina J.Bukovsku pēc palīdzības pie jautājumiem, ko viņa nepārzin, vērsties pie
domes speciālistiem, novēl, lai J.Bukovskai viss izdodas.
N.Līcis piekrīt S.Ozolas-Ozoliņas teiktajām, novēl, lai viss izdodas.
O.Vanaga jautā par jauniem moduļiem.
J.Bukovska atbild, ka jaunajos moduļos ir divas grupas, kur ir 24 bērnu un viena grupa, kur ir 18
bērni.
O.Vanaga jautā, kā tiek organizēta ēdināšana.
J.Bukovska atbild, ka auklītes iet pakaļ ēdienam, nes termosos.
N.Līcis jautā par labiekārtošanas projektu, vai jāslēdz jauns līgums. Diskusijā piedalās: E.Grāvītis,
A.I.Zaharāns, A.Deniškāne, N.Līcis.
Plkst. 16.15 S.Ancāne pamet sēdes zāli.
L.Vaidere jautā par ēdināšanu.
J.Bukovska uzskata, ka ēdināšanas pakalpojums tiek sniegts atbilstošā kvalitātē.
O.Vanaga uzdod jautājumu par personālu.
J.Bukovska informē, ka ir vakances amatiem “medmāsa” un “sētnieks”.
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Grāvīte informē, ka, ieceļot amatā izglītības
iestādes vadītāju, ir nepieciešams saskaņojums no Izglītības un zinātnes ministrijas, saskaņojuma
vēstule ir nosūtīta, bet ministrija ir pieprasījusi iesniegt papildu informāciju. S.Grāvīte lūdz
papildināt lēmumprojektu ar 2.punktu “Lēmums stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas
saskaņojuma saņemšanas”.
O.Vanaga jautā, kādu informāciju ministrija pieprasa.
S.Grāvīte atbild, ka, ministrija pieprasa CV, motivācijas vēstuli, izglītības apliecinošus
dokumentus, izziņu no soda reģistra.
Saulkrastu novada dome ir izskatījusi pašvaldības izpilddirektora Aleksandra Ināra
Zaharāna 2018.gada 24.oktobra iesniegumu, ar kuru A.I.Zaharāns informē, kas saskaņā ar
Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja amata
pretendentu vērtēšanas rezultātiem, kā atbilstošāko kandidātu iecelšanai pirmsskolas izglītības
iestādes “Rūķītis” vadītāja amatā tiek ieteikta Jana Bukovska.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītāju, Vispārējās izglītības
likuma 11.panta trešo daļu, kas nosaka, ka Vispārējās izglītības iestādes vadītāju pieņem darbā un
atbrīvo no darba attiecīgās izglītības iestādes dibinātājs, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldība pieņem darbā tās padotībā esošo vispārējās izglītības
iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
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1. Iecelt Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā Janu Bukovsku (personas
kods 150873-11567).
2. Lēmums stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.
3. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
amatpersonu sarakstā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns.
Lēmums Nr.861 protokola pielikumā
§57
Par pamatlīdzekļa nodošanu bezatlīdzības lietošanā
biedrībai "Vidzemes zvejnieku biedrība"
Ziņo E.Grāvītis.
A.Horsts uzdod jautājumu par pilnvarojumu Vidzemes zvejnieku biedrībai reģistrēt laivas dzinēju.
E.Grāvītis ierosina papildināt lēmumprojekta 3. un 4.punktu ar vārdiem “un laivas dzinējs
SUZUKI DF20AL”. Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu.
Pamatojoties uz Saulkrastu novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 2018.gada
25.oktobra iesniegumu par Zivju fonda līdzfinansēta projekta ietvaros iegādātā aprīkojuma
nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Vidzemes zvejnieku biedrība", pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām" 12.pantu un 14.pantu un likuma Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu, kas nosaka, ka atvasināta publiska
persona savu mantu var nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, trešo un
sesto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Vidzemes zvejnieku biedrība", reģ.
Nr.40008171197, juridiskā adrese: Skultes iela 3, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads:
1.1. laivu DULKAN RIB 320 (Pamatlīdzekļa kartiņas nr. 9422) ar bilances vērtību 1390
EUR ar izmantošanas termiņu 10 gadi;
1.2. laivas dzinēju SUZUKI DF20AL (Pamatlīdzekļa kartiņas nr. 9435) ar bilances vērtību
2938 EUR ar izmantošanas termiņu 5 gadi.
2. Pamatlīdzekļi tiek nodoti biedrībai „Vidzemes zvejnieku biedrība", kamēr tai ir sabiedriskā
labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 5 gadiem – laivas dzinējam, ne ilgāk par 10
gadiem – laivai.
3. Pilnvarot biedrības "Vidzemes zvejnieku biedrība" valdes locekli Ilmāru Lielmani Ceļu
satiksmes drošības direkcijā reģistrēt laivas DULKAN RIB 320 un laivas dzinēja SUZUKI
DF20AL turējuma tiesības uz biedrības vārda.
4. Reģistrēt Ceļu Satiksmes Drošības Departamenta reģistrā laivu DULKAN RIB 320 un
laivas dzinēju SUZUKI DF20AL biedrības turējumā.
5. Biedrība "Vidzemes zvejnieku biedrība" nodrošina pamatlīdzekļu uzturēšanu, saglabāšanu
un atbilstošu izmantošanu, lai veiktu zivju resursu saglabāšanai, aizsardzībai un kontrolei
nepieciešamos pasākumus Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā, tā iekšējos ūdeņos
un jūras piekrastē, kā arī sedz visus ar tiem saistītos izdevumus.
6. Par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā slēgt rakstveida līgumu.
7. Uzdot Saulkrastu novada domes Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par pamatlīdzekļu
nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
8. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
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Lēmums Nr.862 protokola pielikumā
§58
Par grozījuma izdarīšanu Saulkrastu novada domes 27.09.2018.
sēdes lēmumā Nr. 800 “Par pašvaldības nedzīvojamo ēku nodošanu bezatlīdzības lietošanā
pašvaldības iestādēm”
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 21.10.2018. iesniegumu par to, ka ir nepieciešams precizēt
bezatlīdzības lietošanā nododamās Zvejniekciema vidusskolas nedzīvojamās ēkas platību, veicot
grozījumu Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.septembra domes lēmumā Nr.800 „Par
pašvaldības nedzīvojamo ēku nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādēm,”
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Grozīt Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.septembra domes lēmumā Nr.800 „Par
pašvaldības nedzīvojamo ēku nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādēm”
1.pielikumā 13.punktā Zvejniekciema vidusskolas platību no ,,594.1’’ uz ,,3221.9’’ kv.m.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.863 protokola pielikumā
§59
Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.septembra
lēmumā Nr.761 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/”
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālistes 2018.gada 18.oktobra iesniegumu par to, ka precizējot nekustamā
īpašuma Kapteiņu iela 13, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes
kadastrālo vērtību, konstatēts, ka zemes ar platību 0,147 ha kadastrālā vērtība ir 14495,00 euro,
līdz ar to mainās (palielinās) zemes nomas maksa par nekustamā īpašuma nomu.
Ņemot vērā iepriekš minēto ir nepieciešams izdarīt grozījumu Saulkrastu novada domes
2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.761 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds,
uzvārds/” 2.punktā, pamatojoties uz 2018.gada 3.oktobra Zemes nomas līguma Nr.5.4/2018/Li576
7.2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Grozīt Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.septembra lēmuma Nr.761 “Par zemes
nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/” 2.punktu izsakot to šādā redakcijā:
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2.
3.
4.
5.

“2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2018.taksācijas
gadā zemes nomas maksa EUR 36,24 un EUR 7,61 21% PVN, kopā EUR 43,85 (četrdesmit
trīs euro 85 centi) gadā.”
Juridiskai nodaļai noslēgt rakstisku vienošanos.
Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
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.864 protokola pielikumā
§60
Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.septembra
lēmumā Nr.762 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/”
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālistes 2018.gada 18.oktobra iesniegumu par to, ka precizējot nekustamā
īpašuma Kapteiņu iela 13, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes
kadastrālo vērtību, konstatēts, ka zemes ar platību 0,147 ha kadastrālā vērtība ir 14495,00 euro,
līdz ar to mainās (palielinās) zemes nomas maksa par nekustamā īpašuma nomu.
Ņemot vērā iepriekš minēto ir nepieciešams izdarīt grozījumu Saulkrastu novada domes
2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.762 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ritu Kaņepi”
2.punktā, pamatojoties uz 2018.gada 3.oktobra Zemes nomas līguma Nr.5.4/2018/Li593
7.2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Grozīt Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.septembra lēmuma Nr.762 “Par zemes
nomas līguma noslēgšanu ar Ritu Kaņepi” 2.punktu izsakot to šādā redakcijā:
“2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
2018.taksācijas gadā zemes nomas maksa EUR 36,24 un EUR 7,61 21% PVN, kopā
EUR 43,85 (četrdesmit trīs euro 85 centi) gadā.”
2. Juridiskai nodaļai noslēgt rakstisku vienošanos.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
4. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.865 protokola pielikumā
§61
Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
direktora atbrīvošanu no amata
Ziņo E.Grāvītis.
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Saulkrastu novada domē 2018.gada 31.oktobrī saņemts Saulkrastu novada pašvaldības
aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora Arņa Rozīša iesniegums ar lūgumu
atbrīvot viņu no pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora amata ar
2018.gada 2.novembri (pēdējā darba diena), pamatojoties uz Darba likuma 47.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka pārbaudes laikā darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs
dienas iepriekš.
Iepazīstoties ar A.Rozīša iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata
pašvaldības iestāžu vadītājus un Darba likuma 47.panta pirmo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Arni Rozīti no pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
direktora amata ar 2018.gada 2.novembri (pēdējā darba diena).
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.866 protokola pielikumā
Plkst.16.26 A.Deniškāne pamet sēdes zāli.
§62
Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
direktora pienākuma izpildītāja iecelšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Grāvīte informē, ka saskaņā ar pašvaldības
aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 26.03.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.1, kas
nosaka pašvaldības aģentūras direktora aizvietošanas kārtību, nosaka, ka direktoru viņa
prombūtnes laikā var aizvietot viena no trīs amatpersonām - pašvaldības aģentūras direktora
vietnieks saimnieciskajā darbā, direktora vietnieks pamatdarbības jautājumos vai direktora
vietnieks sporta organizācijas jautājumos.
Debates par to, vai noteikumi attiecināmi arī uz amata vakances laiku. Debatēs piedalās: A.Horsts,
E.Grāvītis, B.Veide.
Debates par aģentūras direktora pienākuma izpildītāja iecelšanu. Debatēs piedalās: N.Līcis,
S.Ozola-Ozoliņa, E.Grāvītis,
E.Grāvītis ierosina uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.I.Zaharānam pildīt aģentūras direktora
pienākumus, nosakot papildu samaksu.
S.Ozola-Ozoliņa uzdod jautājumu par vakances izsludināšanu. S.Grāvīte paskaidro, ka iestādes
vadītāja vakancei minimālais pieteikšanas termiņš – trīs nedēļas.
Diskusija par papildu pienākumu uzdošanu A.I.Zaharānam. Diskusijā piedalās: E.Grāvītis,
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja J.Rudzīte, A.Horsts, L.Vaidere.
S.Grāvīte ierosina izteikt lēmumprojekta 1.punktu Šādā redakcijā: “Uzdot pašvaldības
izpilddirektoram veikt aģentūras direktora pienākumus uz amata vakances laiku no 2018.gada
3.novembra.”, 2.punktu svītrot. Lēmumprojekta nosaukumu precizēt uz “Par pašvaldības
aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora pienākumu veikšanu”.
E.Grāvītis uzskata, ka nosaukums var palikt esošajā redakcijā, jo izpilddirektors tiek iecelts par
aģentūras direktora pienākuma izpildītāju. S.Grāvīte norāda, ka šajā gadījumā jāslēdz darba
līgums. E.Grāvītis ierosina noslēgt vienošanos pie esošā darba līguma, nosakot samaksu par
papildu pienākumu veikšanu.
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Plkst. 16.32 ierodas A.Deniškāne.
S.Grāvīte ierosina papildināt iepriekšējo lēmumu “Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras
un sporta centrs” direktora atbrīvošanu no amata” ar trešo punktu “Uzdot pašvaldības
izpilddirektoram veikt aģentūras direktora pienākumus, nosakot piemaksu par vakanta amata
pildīšanu”. E.Grāvītis uzskata, ka, ņemot vērā, ka lēmums “Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” direktora atbrīvošanu no amata” ir jau pieņemts, jāgroza esošā
lēmumprojekta redakcija.
S.Grāvīte ierosina izteikt lēmumprojekta 1.punktu šādā redakcijā “Uzdot pašvaldības
izpilddirektoram Aleksandram Ināram Zaharānam veikt pašvaldības aģentūras “Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” direktora amata pienākumus amata vakances laikā no 2018.gada
3.novembra.”, 2.punktu izteikt šādā redakcijā: “Noteikt piemaksu A.I.Zaharānam 30% apmērā no
izpilddirektora amatam noteiktās mēnešalgas.” Deputāti atbalsta S.Grāvītes priekšlikumu.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
darbību direktora amata vakances laikā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 9.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, M.Kišuro,
A.Aparjode, N.Līcis, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Aleksandram Ināram Zaharānam veikt pašvaldības
aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora amata pienākumus amata
vakances laikā no 2018.gada 3.novembra.
2. Noteikt piemaksu A.I.Zaharānam 30% apmērā no izpilddirektora amatam noteiktās
mēnešalgas.
3. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
amatpersonu sarakstā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr.867 protokola pielikumā
Sēdi slēdz plkst.16.40
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla
nodaļas vecākā lietvede

E.Grāvītis

I.Gavrilova

Protokols parakstīts 06.11.2018.
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