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 28.novembrī

Nr. 22/2018

Sēde sasaukta 2018.gada 28.novembrī 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, Aiva Aparjode, Santa Ancāne,
Mārtiņš Kišuro, Normunds Līcis, Selga Osīte, Oksana Vanaga, Sandra Ozola-Ozoliņa, Guna
Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Ivars Veide
Nepiedalās deputāti:
Līga Vaidere (ārpus Latvijas)
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts.
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi, informē, ka ir sagatavoti šādi jautājumi darba
kārtības papildināšanai:
 Par jaunas iestādes izveidošanu;
 Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības iestādes „Saulkrastu kultūras un
sporta centrs” nolikums” apstiprināšanu;
 Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstā;
 Par iekšējo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu vērtību un
mēnešalgu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu;
 Par iestādes “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” amatu saraksta apstiprināšanu,
Kā arī ir saņemts A.Horsta priekšlikums par Saulkrastu novada domes 27.09.2018. lēmuma
atcelšanu.
E.Grāvītis aicina deputātus balsot atsevišķi par katra jautājuma iekļaušanu darba kārtībā.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, M.Kišuro, S.Osīte,
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- 2
(A.Horsts, N.Līcis), „ATTURAS”- 2 (A.Aparjode, S.Ancāne),
NOLEMJ:
1. Papildināt darba kārtību ar jautājumu “Par jaunas iestādes izveidošanu”.

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, M.Kišuro, S.Osīte,
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- 2
(A.Horsts, N.Līcis), „ATTURAS”- 2 (A.Aparjode, S.Ancāne),
NOLEMJ:
1. Papildināt darba kārtību ar jautājumu “Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada
pašvaldības iestādes „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” nolikums” apstiprināšanu”.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, M.Kišuro, S.Osīte,
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- 2
(A.Horsts, N.Līcis), „ATTURAS”- 2 (A.Aparjode, S.Ancāne),
NOLEMJ:
1. Papildināt darba kārtību ar jautājumu “Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības
amatu sarakstā”.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, M.Kišuro, S.Osīte,
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- 2
(A.Horsts, N.Līcis), „ATTURAS”- 2 (A.Aparjode, S.Ancāne),
NOLEMJ:
1. Papildināt darba kārtību ar jautājumu “Par iekšējo noteikumu “Par Saulkrastu novada
pašvaldības izveidoto amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, M.Kišuro, S.Osīte,
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- 2
(A.Horsts, N.Līcis), „ATTURAS”- 2 (A.Aparjode, S.Ancāne),
NOLEMJ:
1. Papildināt darba kārtību ar jautājumu “Par iestādes “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
amatu saraksta apstiprināšanu”.
N.Līcis ierosina jautājumu “Par Saulkrastu novada domes 27.09.2018. lēmuma atcelšanu” izskatīt
kopā ar jautājumu “Par jaunas iestādes izveidošanu”. E.Grāvītis paskaidro, ka tika saņemts
deputāta A.Horsta iesniegums ar sagatavoto lēmumprojektu par šī punkta iekļaušanu darba kārtībā.
E.Grāvītis aicina balsot par jautājuma pievienošanu darba kārtībai.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot “PAR”- 4 (N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.OzolaOzoliņa), “PRET”-2 (G.Lāčauniece, A.Dulpiņš), “ATTURAS” – 8 (E.Grāvītis, B.Veide,
A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, A.Deniškāne, I.Veide),
Jautājums “Par Saulkrastu novada domes 27.09.2018. lēmuma atcelšanu” netiek iekļauts darba
kārtībā.
A.Horsts pamato savu balsojumu. Uzskata, ka jautājums par iestādes izveidošanu ir ļoti sasteigts,
sākumā nepieciešams jautājumu izskatīt komitejas sēdēs, tikai tad kārtējā domes sēdē.
E.Grāvītis piebilst, ka jautājums tika skatīts gan komitejās, gan domes sēdē, kad tika atlikts.
A.Horsts pauž viedokli, ka komitejās un domes sēdē deputātu viedokli bija atšķirīgi.
E.Grāvītis aicina apstiprināt darba kārtību.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- 1 (S.Ancāne),
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar
Fizisko personu datu aizsardzības likumu
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1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 31.10.2018. domes sēdes, 21.11.2018. un
23.11.2018. ārkārtas sēžu lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par atļauju detālplānojumu izstrādāt pa daļām, zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma
izveidošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
5. Par meža platību precizēšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē
6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
10. Par zemes nomas līguma termiņa nepagarināšanu
11. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā
īpašumā Kaijas iela 4A un Kaijas iela 4
12. Par zemes īpašuma Katrīnbādes iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nomas izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
13. Par līguma noslēgšanu ar SIA „Karlsons Plus” par pašvaldības līdzfinansēta privātās
pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu
14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
15. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
16. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
17. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
18. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
19. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
20. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra
saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes
izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā””
apstiprināšanu
Finanšu komitejas lēmumi
21. Par iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2007.gada 25.aprīļa nolikumā
“Saulkrastu novada domes informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” nolikums”
apstiprināšanu
22. Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu iestādes
“Jauniešu māja” darbiniekiem” apstiprināšanu
23. Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai
24. Par pašvaldības ieņēmumu un izdevumu palielināšanu
25. Par līdzekļu paredzēšanu projektam “Lasītava krustojumā. 2.kārta”
26. Par pedagogu atalgojuma noteikšanu 2018.gada decembra Saulkrastu novada pašvaldības
budžetā
27. Par papildus līdzekļu piešķiršanu PII “Rūķītis”
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
29. Par būvju izslēgšanu no pašvaldības bilances
30. Par koku uzņemšanu pašvaldības bilancē
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
31. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
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32. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
33. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
34. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
35. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
36. Par kārtējās domes sēdes pārcelšanu
37. Par 2018.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2018 “Par grozījumu
Saulkrastu novada domes 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN 26/2016
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas
un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem””
38. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
39. Par jaunas iestādes izveidošanu
40. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības iestādes „Saulkrastu kultūras un
sporta centrs” nolikums” apstiprināšanu
41. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstā
42. Par iekšējo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu vērtību un
mēnešalgu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu
43. Par iestādes “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” amatu saraksta apstiprināšanu
§1
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 31.10.2018. domes sēdes, 21.11.2018. un
23.11.2018. ārkārtas sēžu lēmumu izpildi
A.I.Zaharāns informē par lēmumu izpildi. Divi 31.10.2018. lēmumi “Par pašvaldības kustamas
mantas transportlīdzekļa KIA Sorento izslēgšanu no Saulkrastu novada domes pamatlīdzekļu
sastāva” un “Par pašvaldības kustamas mantas transportlīdzekļa KIA Sportage izslēgšanu no
Saulkrastu novada domes pamatlīdzekļu sastāva” ir izpildīti daļēji, mašīnas ir nodotas
transportlīdzekļu pārstrādes uzņēmumam, tiek kārtota dokumentācija.
Pārējie lēmumi ir izpildīti.
N.Līcis lūdz ziņot par lielajiem attīstības projektiem – estrādes projektu, stacijas meža bruģēto
ielu.
A.I.Zaharāns informē par stacijas meža ielas projektu. Ir saņemta informācija no būvniekiem, ka
14.decembrī tiks uzstādīti gaismas ķermeņi. Informē, ka vēl nav saņemts akts no būvuzrauga par
konstatētajiem defektiem un lēmumiem, š.g. 18. vai 19. decembrī ir plānota tikšanās ar
atbildīgajām personām.
A.I.Zaharāns informē par estrādes projektu, par ekspertīzes slēdzienu. Pašvaldības izpilddirektora
vietnieks Aivars Gavars turpina, ka ekspertīzei ir negatīvs slēdziens un būs labošanas darbi.
N.Līcis jautā par kultūras nama remontu.
A.I.Zaharāns atbild, ka saskaņā ar līgumu tuvojas darbu izpildes termiņš, 30.novembrī ir plānota
būvsapulce, tiks iesniegti darbu pabeigšanas dokumenti. Piecu dienu laikā jāizveido komisija,
jāpieņem darbi.
A.Horsts uzdod jautājumu A.Gavaram, kāpēc 27.novembrī Ostas ielas, Atpūtas ielas, Bērzu alejas
ceļa segums nebija kaisīts, bija slidens. A.Gavars informē, ka ir plānots sagatavot un publicēt
informāciju par ceļu uzturēšanu. Iedzīvotāji tiks informēti par ielu klasēm un par pašvaldības
reakcijas ātrumu. Vakar situācija tika sakārtota trīs reizes ātrāk, nekā to nosaka noteikumi. Viss
notiek atbilstoši ielu klasēm.
A.Horsts informē, ka grāvjos joprojām ir augsts ūdens līmenis, uzskata, ka tam jāpievērš papildu
uzmanība, nepieciešams rast problēmas risinājumu. Grāvji ir ar piebirušām lapām, uzskata, ka
vismaz reiz gadā grāvjus nepieciešams tīrīt no lapām.
B.Veide pauž viedokli, ka saistošie noteikumi “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu
novada teritorijā” nosaka, ka grāvjus tīra piegulošā īpašuma īpašnieks vai apsaimniekotājs.
A.Gavars uzskata, ka reiz gadā tīrīt grāvjus no lapām nav lietderīgi. Tad, kad lapkritis ir beidzies,
parasti sākas gruntsūdens līmeņa celšanās, grāvjos ir ūdens. Diskusijā piedalās: A.Horsts,
A.Gavars.
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N.Līcis pauž viedokli par drošību uz gājēju pārejām. A.Gavars informē, ka nākamā gada budžetā
tiks paredzēti līdzekļi papildus apgaismojuma uzstādīšanai, ka arī plānots uzlikt brīdinošo
horizontālo marķējumu, kas rada papildu transportlīdzekļu vibrāciju.
§2
Par atļauju detālplānojumu izstrādāt pa daļām,
zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma un
adreses piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide. Norāda uz drukas kļūdu lēmumprojekta 1.punktā. Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs lūdz papildināt
lēmumprojekta 1.punktu aiz kadastra numura ar vārdu “detālplānojumu”.
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, pilnvarotās personas /vārds, uzvārds/
22.10.2018. iesniegumu par nekustamā īpašuma ,,Velgas’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
detālplānojuma realizāciju pa daļām, kurš izskatīts 14.11.2018. Tautsaimniecības, attīstības un
vides komitejas sēdē, protokols Nr.11/2018, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru
kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, 12.1. apakšpunktu,
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 14.11.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes
atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut nekustamā īpašuma ,,Velgas’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.
80330040155, detālplānojumu, apstiprinātu ar 31.10.2007. lēmumu Nr.17§68, realizēt pa
daļām.
2. Piešķirt zemes vienībai ,,liters 7’’, platība 0,1854 ha, nosaukumu Velgu iela, Pabaži,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, NĪLM kods – 1101.
3. Piešķirt zemes vienībai ,,liters 2’’, platība 0,24 ha, adresi Velgu iela 2, Pabaži, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, nosakot dalīto zemes lietošanas mērķi – neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods – 0600, platība 0.12 ha, zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods – 0201, platība 0.12 ha.
4. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietas adresi /adrese/ iekasējot
pašvaldības noteikto maksu par vienas adreses piešķiršanu.
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.869 protokola pielikumā
§3
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
A.Horsts uzdod jautājumu par Neibādes ielu Zvejniekciemā. E.Grāvītis skaidro, ka pilsētas un
pagasta teritorijas ielu nosaukumi bieži dublējas.
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Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības apsaimniekošanas nodaļas nekustamā
īpašuma speciālista 23.10.2018. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamiem īpašumiem ,,Stacijas mežs’’, (kadastra Nr.80130020255) un Ainažu iela 26A,
(kad.Nr.80130020259) Saulkrastos, Saulkrastu novadā adreses piešķiršanu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas 14.11.2018. sēdē, protokols Nr.11/2018, 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,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,Balt Survey’’ izstrādāto nekustamo īpašumu ,,Stacijas mežs’’ (kadastra
Nr. 80130020255) un Ainažu iela 26A (kadastra Nr. 80130020259), Saulkrasti, Saulkrastu
novads, zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ar kadastra apz.80130020071
– Svētku iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, NĪLM kods – 1101,
platība 0.8824 ha.
3. Piešķirt nosaukumu zemes gabaliem, zemes ierīcības projektā ar kadastra
apz.80130020066 un kadastra apz.80130020069 - Neibādes iela, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā, NĪLM kods – 1101, platība 0.7312 ha.
4. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ar kadastra apz.80130020065
- Neibādes iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – neapgūta
komercdarbības objektu apbūve, NĪLM kods – 0800, platība 1.8556 ha.
5. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ar kadastra apz.80130020068 Neibādes iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – neapgūta
komercdarbības objektu apbūve, NĪLM kods – 0800, platība 5.3253 ha.
6. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ar kadastra apz.80130020068 Neibādes iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – neapgūta
komercdarbības objektu apbūve NĪLM kods – 0800, platība 3.5154 ha.
7. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ar kadastra apz.80130020067 Ainažu iela 26A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi – neapgūta
komercdarbības objektu apbūve NĪLM kods – 0800, platība 3.0945 ha un ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve, NĪLM kods -1201, platība 0.2802 ha.
8. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
9. 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.870 protokola pielikumā
§4
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
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Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ 08.11.2018. iesniegumu par nekustamo
īpašumu lietošanas mērķa maiņu, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas
14.11.2018. sēdē, protokols Nr. 11/2018, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienībai Mēness iela 9, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads ar kadastra apz. 80330011473 lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve, kods 0601, platība 0,2412 ha.
2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietas adresi /adrese/.
3. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietas adresi /adrese/.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.871 protokola pielikumā
§5
Par meža platību precizēšanu
pašvaldības grāmatvedības bilancē
Ziņo B.Veide.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības apsaimniekošanas nodaļas nekustamā
īpašuma speciālista 26.10.2018. iesniegumu par mežaudzes platību samazināšanu pašvaldības
īpašumos ,,Stacijas mežs’’ un Ainažu iela 26A, Saulkrastos, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 11/2018, pamatojoties uz
likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai precizēt meža platību pašvaldības bilancē
īpašumam ,,Stacijas mežs’’, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80130020255 un
noteikt meža platību 9.62 ha, grāmatvedības uzskaites kartiņas Nr.6145.
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai precizēt meža platību pašvaldības bilancē
īpašumam ,,Ainažu iela 26A’’, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80130020259
un noteikt meža platību 4.26 ha, grāmatvedības uzskaites kartiņas Nr.6133.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada domes izpilddirektors.
Lēmums Nr.872 protokola pielikumā
§6
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar /vārds, uzvārds/
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Ziņo B.Veide. Uz zemes gabala atrodas īpašniekam piederoša būve.
E.Grāvītis informē, ka šajā gadījumā tiek iznomāta daļa no zemes gabala.
A.Horsts jautā, kas ir plānots ar atlikušo zemes gabala daļu.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars atbild, ka plānots ierīkot bērnu rotaļu
laukumu.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 25.oktobra iesniegumu, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 5., 6., 7., 8. un 17.punktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.11.2018. sēdes atzinumu (protokols
Nr.11/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.decembri, ar /vārds, uzvārds/ noslēgt uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas
līgumu par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Rīgas iela 39, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 8013 003 0198, daļas 308 m2 platībā (kadastra
apzīmējums 8013 003 0059), nomu.
Lēmums Nr.873 protokola pielikumā
§7
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar /vārds, uzvārds/
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 6.novembra iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2., 4. un 7.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 5., 7., 8.punktu, un
saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.11.2018.
sēdes atzinumu (protokols Nr.11/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.decembri, ar /vārds, uzvārds/ noslēgt uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas
līgumu par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma “Saulīte 158”, Saulīte,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330021602, zemes 0,06 ha
platībā, nomu.
Lēmums Nr.874 protokola pielikumā
§8
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
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ar /vārds, uzvārds/
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 12.novembra iesniegumu, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 5., 6., 7., 8. un 17.punktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.11.2018. sēdes atzinumu (protokols
Nr.11/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.decembri, ar /vārds, uzvārds/ noslēgt uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas
līgumu par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Lauku iela 3A, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 003 0851, ½ domājamās daļas no zemes 1073 m2
platībā (kadastra apzīmējums 8013 003 0851), nomu.
Lēmums Nr.875 protokola pielikumā
§9
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar /vārds, uzvārds/
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 12.novembra iesniegumu, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 5., 6., 7., 8. un 17.punktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.11.2018. sēdes atzinumu (protokols
Nr.11/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.decembri, ar /vārds, uzvārds/ noslēgt uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas
līgumu par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Lauku iela 3A, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 003 0851, ½ domājamās daļas no zemes 1073 m2
platībā (kadastra apzīmējums 8013 003 0851), nomu.
Lēmums Nr.876 protokola pielikumā
§10
Par zemes nomas līguma termiņa nepagarināšanu
Ziņo B.Veide.
N.Līcis jautā juristiem, kāpēc šādi tiek noformēts atteikums pagarināt līgumu. Kā tas ietekmē
pašvaldības iespējas uzsākt darbus nākamajā dienā pēc līguma termiņa beigām, gadījumā, ja
nomnieks nepiekrīt administratīvajam aktam.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika paskaidro, ka gadījumā, ja iesniedzējs administratīvajam
aktam nepiekritīs, mēneša laikā lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu
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namā. Ja mēneša laikā lēmums netiek pārsūdzēts, administratīvais akts stājas spēkā. Tika izvērtētas
iespējas pagarināt līgumu, secināts, ka nav izpildīti līguma noteikumi. Līgums ir spēkā līdz
2019.gada 31.martam un netiek izbeigts pirms termiņa.
E.Grāvītis pauž viedokli, ka bija precedenti, kad tika atteikts iznomāt īpašumu, lēmumi tika
apstrīdēti, bet Administratīvā tiesa nav pieņēmusi šos jautājumus izskatīšanai.
Diskusijā piedalās: N.Līcis, G.Lipinika, pašvaldības izpilddirektors A.I.Zaharāns, izpilddirektora
vietnieks A.Gavars, E.Grāvītis, S.Ozola-Ozoliņa.
A.Horsts uzdod jautājumu, vai nomniekam par līguma noteikumu nepildīšanu ir aizrādīts.
A.Gavars atbild, ka nomnieks vairākkārt tika informēts.
Izskatot SIA “Nauja”, 2018.gada 18.oktobra iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2018. gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr.350 Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi 39.punktu, un saskaņā ar
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.11.2018. sēdes
atzinumu (protokols Nr.11/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Nepagarināt ar SIA “Nauja” 2004.gada 1.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma termiņu.
Lēmums Nr.877 protokola pielikumā
§11
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma
grozījumiem nekustamajā īpašumā Kaijas iela 4A un Kaijas iela 4
Ziņo B.Veide. Plānots sadalīt šo zemes gabalu četrās daļās, lai nodrošinātu piekļūšanu.
N.Līcis norāda uz drukas kļūdu 4.2.3. punktā.
Saulkrastu novada dome izskatīja nekustamā īpašuma Kaijas iela 4A, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130031423, īpašnieka /vārds, uzvārds/ un Kaijas iela 4,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130031409, īpašnieces /vārds, uzvārds/ pārstāvja
/vārds, uzvārds/ 2018.gada 26.oktobra iesniegumu (reģistrēts domes lietvedības sistēmā
05.11.2018. ar Nr.8.10/2018/IN5937) ar lūgumu pieņemt lēmumu par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu zemes gabaliem Kaijas iela 4A, Saulkrasti (kadastra Nr.80130031423) 0,0634 ha
platībā un Kaijas iela 4, Saulkrasti (kadastra Nr.80130031409) 0,2 ha platībā.
Saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.11.2018. sēdes atzinumu par
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem Kaijas iela 4A un Kaijas iela 4, 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, Ministru kabineta
2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” 10.punktu un 24.punktu, Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā Kaijas iela 4A, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, kadastra Nr.80130031423, un Kaijas iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
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2.
3.
4.
5.

kadastra Nr.80130031409, ar mērķi mainīt Saulkrastu novada teritorijas plānojumā
noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu “Mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorija”
(DzM1) uz “Mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorija” (DzM2).
Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei.
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu Pilsētnieci.
Noslēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādes finansēšanu ar izstrādes ierosinātāju /vārds,
uzvārds/ un /vārds, uzvārds/, četru nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā
“Saulkrastu Domes Ziņas”.

Lēmums Nr.878 protokola pielikumā
§12
Par zemes īpašuma Katrīnbādes iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nomas
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo B.Veide.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars informē, ka ir nepieciešami precizējumi
lēmumprojektam pievienotajos dokumentos.
A.Horsts pauž viedokli par lēmumprojektu. Uzskata, ka šādi Saulkrastu novads parāda savu
nevēlēšanos atbalstīt uzņēmējus. Pievienotajos pielikumos ir daudz kļūdu, ir ļoti nesagatavots
lēmumprojekts.
A.Horsts lūdz uzrādīt SIA “Ober Haus” vērtējuma oriģinālu. Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs uzrāda vērtējumu.
A.Horsts jautā, kādēļ vērtējums netika pievienots lēmumprojektam.
A.Gavars atbild, ka pašvaldībā izsoles notiek bieži, līdz šim neviens nav prasījis pievienot
vērtējumu.
E.Grāvītis norāda, ka turpmāk vērtējums tiks pievienots. Diskusija par nekustamā īpašuma
vērtējumu. Diskusijā piedalās: A.Horsts, E.Grāvītis, N.Līcis.
A.Horsts pauž viedokli par līguma 3.3. punktu, ka nomnieks kompensē neatkarīgā vērtētāja
pakalpojumus 200 euro apmērā.
B.Veide paskaidro, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) nosaka, ka nomnieks veic maksājumu par
vērtējumu.
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika turpina, ka MK noteikumu 18.punkts nosaka, ka nomas
maksu nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai. MK noteikumu
40.punkts nosaka, ka nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju, nomnieks
kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.
A.Horsts uzskata, ka vērtēšana bija nepieciešama tikai tādēļ, ka nav izstrādāti saistošie noteikumi.
G.Lipinika nepiekrīt A.Horsta teiktajam, MK noteikumi nosaka, ka jārīko izsole. MK noteikumu
29.punktā ir minēti gadījumi, kad izsoli nerīko. Diskusijā piedalās: B.Veide, A.Horsts, G.Lipinika.
A.Horsts pauž viedokli par nomas līguma projekta 3.9 punktu. Jautā, kāpēc jārīko izsole, ja nomas
maksu var paaugstināt.
G.Lipinika atbild, ka MK noteikumi nosaka, ka, ja nomas līgumu slēdz uz laiku, kas ir ilgāks par
sešiem gadiem, nomas maksu izvērtē ne retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā. Nomas līguma projekts ir sagatavots
atbilstoši MK noteikumiem.
N.Līcis uzdod jautājumu, vai noteikumi attiecas gan uz apbūvēta gan uz neapbūvēta zemesgabala
iznomāšanu.
G.Lipinika atbild apstiprinoši.
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A.Horsts lūdz paskaidrot nolikuma 17.2.2 punktu, ka juridiska persona iesniedz attiecīgās
institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi. Debates par nolikuma 17.2.2. punktu. Debatēs
piedalās: A.Horsts, B.Veide, E.Grāvītis.
N.Līcis pauž viedokli par saistošo noteikumu izstrādi, MK noteikumu 139.punktu.
G.Lipinika skaidro, ka šobrīd Juridiskā nodaļa strādā pie saistošo noteikumu izstrādes, uz
decembra komitejām šie noteikumi tiks iesniegti izskatīšanai deputātiem.
A.Horsts uzskata, ka līguma projekta 3.1 punkts ir pretrunā ar izsoles nolikuma projekta 32.punktu,
līguma 3.5 punkts nesaskan ar līguma 3.6 punktu. Norāda uz kļūdām nolikuma 33., 35. un
36.punktā.
A.Gavars informē par nepieciešamajiem precizējumiem izsoles nolikumā un līguma projektā.
E.Grāvītis dod vārdu SIA “Katrīnbādes placis” pārstāvim /vārds, uzvārds/.
SIA “Katrīnbādes placis” pārstāvis /vārds, uzvārds/ lūdz deputātus neatlikt jautājuma izskatīšanu.
Lūdz deputātus pārskatīt līguma projekta punktu, ka nomniekam pienākums nodrošināt tualetes
uzstādīšanu zemesgabalā, jo, gadījumā, ja izsolē piedalīsies un uzvarēs SIA “Katrīnbādes placis”,
tiks nodrošināta iespēja izmantot kafejnīcas tualeti. SIA “Katrīnbādes placis” pārstāvis /vārds,
uzvārds/ uzskata, ka, ja līgumā tiks iekļauts punkts, ka nedrīkst uzstādīt žogu, nepieteiksies neviens
pretendents. Jo šāds punkts izslēdz iespēju veikt uzņēmējdarbību. Neuzstādot žogu, nevar
nodrošināt drošību, nevar iekasēt ieejas maksu.
Diskusija par līguma projekta 5.1.7 punktu “nodrošināt tualetes uzstādīšanu Zemesgabalā”.
Diskusijā piedalās: B.Veide, N.Līcis, A.Gavars, E.Grāvītis.
N.Līcis ierosina izteikt 5.1.7. punktu šādā redakcijā “nodrošināt piekļuvi tualetei”. Deputāti
atbalsta N.Līča priekšlikumu.
Diskusija par žoga uzstādīšanu. Diskusijā piedalās: E.Grāvītis, A.Gavars, B.Veide, Būvvaldes
vadītāja Līga Pilsētniece, SIA “Katrīnbādes placis” pārstāvis /vārds, uzvārds/, N.Līcis.
N.Līcis ierosina svītrot 5.1.8. punktu “nenožogot Zemesgabalu”. Deputāti atbalsta N.Līča
priekšlikumu.
N.Līcis pauž viedokli par zemesgabala lietošanas mērķi, par līguma 1.3 punktu. Uzskata, ka šajā
gadījumā nevar iekasēt nomas maksu. Ir atšķirīgas lietas, vai zemesgabals tiek iznomāts
komercdarbībai un tiek prasīta nomas maksa, vai lietošanas mērķis ir labiekārtojuma elementu,
kas atrodas publiskajā ārtelpā, uzstādīšana, kad nomas maksu nevar piemērot.
E.Grāvītis skaidro, ka MK noteikumi nosaka gadījumus, kad netiek piemērots tirgus vērtējums
nomas maksas noteikšanai, bet šo nevar piemērot gadījumos, kad tiek veikta komercdarbība.
Diskusijās piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis.
A.Gavars paskaidro, ka lietošanas mērķis ir noteikts saskaņā ar teritorijas plānojumu.
M.Kišuro jautā, vai dome ir tiesīga sākumcenu noteikt zemāku. Debatēs piedalās: M.Kišuro,
A.Horsts, E.Grāvītis.
N.Līcis jautā, kurš MK noteikumu punkts nosaka neapbūvējama zemes gabala nomu.
SIA “Katrīnbādes placis” pārstāvis /vārds, uzvārds/ izsaka viedokli par izsoles nolikuma
sagatavošanu, uzskata, ka MK noteikumi attiecas uz apbūvējama zemesgabala iznomāšanu.
G.Lipinika paskaidro, ka MK noteikumu 32.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku
noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu,
nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.
Diskusijā par MK noteikumu piemērošanu piedalās: N.Līcis, G.Lipinika, E.Grāvītis, SIA
“Katrīnbādes placis” pārstāvis /vārds, uzvārds/.
SIA “Kartīnbādes placis” pārstāvis /vārds, uzvārds/ pauž viedokli par riskiem uzņēmējdarbībā, par
investīciju atguvi, par uzņēmējdarbības piesaisti Saulkrastos.
Plkst.15.15 N.Līcis pamet sēdes zāli.
A.Horsts ierosina izsludināt 10 min. pārtraukumu. Deputāti atbalsta A.Horsta priekšlikumu.
Plkst. 15.16 tiek izsludināts pārtraukums.
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Sēdi atsāk plkst. 15.34.
E.Grāvītis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, kamēr nav sagatavoti dokumenti, turpināt izskatīt
pārējos darba kārtības jautājumus.
Jautājumu atsāk izskatīt pēc 30.darba kārtības jautājuma.
§13
Par līguma noslēgšanu ar SIA „Karlsons Plus”
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes
pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
2018.gada 26.oktobrī Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts privātās
pirmsskolas izglītības iestādes „Karlson”, reģistrācijas apliecības numurs 3601802761, licences
Nr. V-9543, dibinātājas SIA „Karlsons Plus”, reģistrācijas Nr. 40103910397, juridiskā adrese:
Druvienas iela 17-5, Rīga, LV 1079, vadītājas 2018.gada 26.oktobra iesniegums ar lūgumu noslēgt
līgumu par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma
nodrošināšanu un pašvaldības kompensācijas izmaksu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 2015.gada
8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku
un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 3. un 16.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” 16.punktu,
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada
14.novembra (sēdes protokols Nr.11/2018§1) atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu līdz 2021.gada 4.novembrim ar SIA „Karlsons Plus”, reģistrācijas
numurs 40103910397, par pašvaldības kompensāciju izmaksu.
2. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības mājaslapā internetā SIA
„Karlsons Plus” privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Karlson” apstiprināto plānoto
izdevumu tāmi, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc
naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja SIA „Karslons Plus”, norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu,
lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.879 protokola pielikumā
§14
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 25.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
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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 14.novembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.11/2018§2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, 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 5.novembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 215,15 euro (divi simti piecpadsmit euro, 15 centi) mēnesī par to, ka viņas meita
/vārds, uzvārds/ saņem SIA “Karlsons plus” reģistrācijas numurs 40103910397, privātās
pirmsskolas izglītības iestādes “Karlson” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.880 protokola pielikumā
§15
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
2018.gada 9.novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN
24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par
pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē” 13.2.apakšpunktu, 24.1.apakšpunktu un 27.1.apakšpunktu, kuri
nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas pārtraukšanu ar brīdi, kad bērns
tiek nodrošināts ar vietu Pirmsskolas iestādē un neturpina apmeklēt Privātu iestādi vai Uzraudzības
pakalpojumu sniedzēju, vai aukli, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 14.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.11/2018§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2018.gada 3.septembri pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds,
uzvārds/.
Lēmums Nr.881 protokola pielikumā
§16
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
2018.gada 9.novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN
24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par
pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā
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pirmsskolas izglītības iestādē” 13.2.apakšpunktu, 24.1.apakšpunktu un 27.1.apakšpunktu, kuri
nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas pārtraukšanu ar brīdi, kad bērns
tiek nodrošināts ar vietu Pirmsskolas iestādē un neturpina apmeklēt Privātu iestādi vai Uzraudzības
pakalpojumu sniedzēju, vai aukli, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 14.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.11/2018§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2018.gada 3.septembri pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds,
uzvārds/.
Lēmums Nr.882 protokola pielikumā
§17
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
2018.gada 9.novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN
24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par
pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē” 13.2.apakšpunktu, 24.1.apakšpunktu un 27.1.apakšpunktu, kuri
nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas pārtraukšanu ar brīdi, kad bērns
tiek nodrošināts ar vietu Pirmsskolas iestādē un neturpina apmeklēt Privātu iestādi vai Uzraudzības
pakalpojumu sniedzēju, vai aukli, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 14.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.11/2018§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2018.gada 3.septembri pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds,
uzvārds/.
Lēmums Nr.883 protokola pielikumā
§18
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
2018.gada 9.novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN
24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par
pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē” 13.2.apakšpunktu, 24.1.apakšpunktu un 27.1.apakšpunktu, kuri
nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas pārtraukšanu ar brīdi, kad bērns
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tiek nodrošināts ar vietu Pirmsskolas iestādē un neturpina apmeklēt Privātu iestādi vai Uzraudzības
pakalpojumu sniedzēju, vai aukli, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 14.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.11/2018§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2018.gada 3.septembri pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds,
uzvārds/.
Lēmums Nr.884 protokola pielikumā
§19
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
2018.gada 9.novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN
24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par
pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē” 13.2.apakšpunktu, 24.1.apakšpunktu un 27.1.apakšpunktu, kuri
nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas pārtraukšanu ar brīdi, kad bērns
tiek nodrošināts ar vietu Pirmsskolas iestādē un neturpina apmeklēt Privātu iestādi vai Uzraudzības
pakalpojumu sniedzēju, vai aukli, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 14.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.11/2018§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2018.gada 3.septembri pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds,
uzvārds/.
Lēmums Nr.885 protokola pielikumā
§20
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra
saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes
izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā””
apstiprināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska informē par
nepieciešamajiem grozījumiem saistošajos noteikumos.
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra
saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes
izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”” projektu un,
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pamatojoties uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 14.11.2018 atzinumu
(protokols Nr.11/2018 §3), un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada
25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību
profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolā””.
2. Lietvedības un personāla nodaļai apstiprinātos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.februāri.
Lēmums Nr.886 protokola pielikumā
§21
Par iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2007.gada 25.aprīļa
nolikumā “Saulkrastu novada domes informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas”
nolikums” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane informē, ka grozījumi nepieciešami, jo novadā
ir palielinājies reģistrēto pastkastīšu skaits. Nepieciešams nolikumā precizēt informatīvā izdevuma
“Saulkrastu Domes Ziņas” eksemplāru skaitu.
Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2007.gada
25.aprīļa nolikumā “Saulkrastu novada domes informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas”
nolikums” un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.11.2018 atzinumu (protokols Nr.11/2018
§14), un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījums Saulkrastu novada domes 2007.gada
25.aprīļa nolikumā “Saulkrastu novada domes informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes
Ziņas” nolikums”.
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
Lēmums Nr.887 protokola pielikumā
§22
Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu iestādes
“Jauniešu māja” darbiniekiem” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
O.Vanaga uzdod jautājumu, vai šie noteikumi ir salīdzināti ar citu pašvaldības iestāžu
noteikumiem.
E.Grāvītis atbild, ka noteikumu nosacījumi ir vienādi visām pašvaldības iestādēm.
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Izskatot iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu
iestādes “Jauniešu māja” darbiniekiem” un, pamatojoties uz, Finanšu komitejas 14.11.2018
atzinumu (protokols Nr.11/2018 §6), un likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1.
Apstiprināt iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā var
papildatvaļinājumu iestādes “Jauniešu māja” darbiniekiem”.
2.
Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi.

piešķirt

apmaksātu

Lēmums Nr.888 protokola pielikumā
23
Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu veikšanai
Ziņo E.Grāvītis.
A.Horsts norāda uz drukas kļūdu, lūdz precizēt biedrības nosaukumu uz “Skolas iela 6”.
Saulkrastu novada domē (turpmāk – dome) 2018.gada 6.novembrī saņemts biedrības
„Skolas iela 6”, reģistrācijas numurs 40008250815 (turpmāk – biedrība), valdes priekšsēdētāja
iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības atbalstu EUR 3000,00 apmērā daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Skolas ielā 6, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu veikšanai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
14.11.2018. sēdē (protokols Nr.11/2018§7).
Atbilstoši 2018.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr. 3/2018 „Saistošie noteikumi par
kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 7.punktā noteiktajam, biedrība domē ir iesniegusi
visus nepieciešamos dokumentus:
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma kopiju; dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopiju;
atzinumu no ALTUM par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehnisko dokumentāciju;
būvdarbu veikšanas līguma kopiju; būvuzraudzības līguma kopiju; autoruzraudzības līguma
kopiju; projekta vadības līguma kopiju.
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās
daļas 4. punktā noteiktajam, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot
finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, 2018.gada 28.februāra
saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz
atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 12.punktā
noteiktajam, ka lēmumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pieņem dome, atbilstoši 2018.gada
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada
pašvaldības 2018.gada budžetu” paredzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā “Palīdzība
energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās”, saskaņā ar Finanšu komitejas
14.11.2018. sēdes atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
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NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai „Skolas iela 6” ( reģistrācijas numurs 40008250815) pašvaldības atbalstu
EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 6,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nama energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
veikšanai.
2. Noteikt biedrībai „Skolas iela 6” līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma
spēkā stāšanās dienas. Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē
spēku.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.889 protokola pielikumā
§24
Par pašvaldības ieņēmumu un izdevumu palielināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis informē par iedzīvotāju sūdzībām par ceļa stāvokli pēc koku izvešanas.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja - finansista 13.11.2018.
iesniegumu par 2018.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu no zemes un mežu
īpašumu pārdošanas, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.11.2018. sēdē
(protokols Nr.11/2018§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,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, 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 pozīciju “Ieņēmumi no zemes pārdošanas” (EKK 13.210) par 29 254,00
EUR;
1.2.ieņēmumu pozīciju “Ieņēmumi no mežu īpašumu pārdošanas” (EKK 13.220) par 46
772,00 EUR.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta izdevumus:
2.1. izdevumu pozīciju “Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās PVN” (Struktūrvienība 0111, M215, EKK 2512 (Budžetu iestāžu pievienotās
vērtības nodokļa maksājumi)) par 5776,00 EUR, lai apmaksātu pašvaldības PVN
maksājumus valsts budžetā;
2.2.izdevumu pozīciju “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (Struktūrvienība 0111,
M214, EKK 2275 (Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem)) par 70 250,00 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.890 protokola pielikumā
§25
Par līdzekļu paredzēšanu projektam “Lasītava krustojumā. 2.kārta”
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas 26.10.2018. iesniegumu par 2018.gada
budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiāli atbalstītā
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projekta “Lasītava krustojumā. 2.kārta” realizācijai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 14.11.2018. sēdē (protokols Nr.11/2018§9), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, 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 “Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta
iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem” (EKK 18.690, P5221) par 1 000,00 EUR.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
2.1.palielināt Bibliotēkas (Struktūrvienība 06) budžeta izdevumu plānu par 1 000,00 EUR
ekonomiskiem klasifikācijas kodos (EKK):
2.1.1. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 48,00 EUR;
2.1.2. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 952,00 EUR, lai apmaksātu
autoratlīdzības 9 literātiem.
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.891 protokola pielikumā
§26
Par pedagogu atalgojuma noteikšanu
2018.gada decembra Saulkrastu novada pašvaldības budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja - finansista 13.11.2018.
iesniegumu par grozījumiem 2018.gada budžeta ieņēmumos un izdevumos pamatojoties uz
piešķirto mērķdotācijas apmēru pedagogiem 2018.gada decembrim, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Finanšu komitejas 14.11.2018. sēdē (protokols Nr.11/2018§12), 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, Ministru kabineta rīkojumu
Nr.570 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam,”
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, 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 ieņēmumu pozīcijas:
1.1. “Mērķdotācijas pedagogu algām” (ekonomiskās klasifikācijas kods - EKK 18.621,
struktūrvienība 02 - 36 556,00 euro; struktūrvienība 03 – 26 070,00 euro) par 62 626,00
euro apmērā;
1.2. “Mērķdotācijas 5.-6.gadīgo apm. pedagogiem” (EKK 18.622, struktūrvienība 041 –
7749,00 euro, struktūrvienība 03 – 620,00 euro) par 8 369,00 euro apmērā;
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1.3. “Mērķdotācijas interešu izglītības pedagogu algām” (ekonomiskās klasifikācijas kods EKK 18.623, struktūrvienība 02 - 2 477,00 euro; struktūrvienība 03 – 1 809,00 euro) par
4 286,00 euro apmērā.
2. Palielināt izdevumus izdevumu pozīcijas:
2.1. “Mērķdotācijas pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola” par 26 070,00 euro apmērā
(struktūrvienība 03, finansējums 121), paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.1.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 21 009,00 euro;
2.1.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 5 061,00 euro.
2.2. “Mērķdotācijas pedagogiem - Saulkrastu vidusskola” par 36 556,00 euro apmērā
(struktūrvienība 02, finansējums 122), paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 29 460,00 euro;
2.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 7 096,00 euro.
2.3. “Mērķdotācijas pirmskolas izglītības pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola” par 620,00
euro apmērā (struktūrvienība 03, finansējums 122), paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.3.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 500,00 euro;
2.3.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 120,00 euro.
2.4. “Mērķdotācijas pirmskolas izglītības pedagogiem - PII "Rūķītis"” par 7 749,00 euro
apmērā (struktūrvienība 041, finansējums 122), paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.4.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 6 245,00 euro;
2.4.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 1 504,00 euro.
2.5. “Interešu izglītība - Saulkrastu vidusskola” par 2 477,00 euro apmērā (struktūrvienība 02,
finansējums 130), paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.5.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 1 996,00 euro;
2.5.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 481,00 euro.
2.6. “Interešu izglītība - Zvejniekciema vidusskola” par 1 809,00 euro apmērā (struktūrvienība
03, finansējums 130), paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.6.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 1 458,00 euro;
2.6.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 351,00 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.892 protokola pielikumā
§27
Par papildus līdzekļu piešķiršanu PII “Rūķītis”
Ziņo E.Grāvītis.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars informē, ka nepieciešams veikt ventilācijas
jumtiņa remontu, jānovērš nelikumīga būvniecība, nepieciešams uzstādīt ugunsdzēsības vārstu
pagrabā.
B.Veide norāda uz drukas kļūdu lēmumprojekta 1.punktā.
A.Horsts jautā par nelikumīgu būvniecību. A.Gavars atbild, ka grupiņas ieeja neatbilst
ugunsdrošības noteikumiem. Nepieciešams veikt durvju nomaiņu, sienas pārcelšanu.
E.Grāvītis jautā, kādi meža gabali tika pārdoti izsolē.
Nekustamā īpašuma speciālists A.Blankenbergs informē par izsolē pārdoto īpašumu. N.Līcis
uzdod jautājumu, vai Zvejnieku ielas mežs ir jau nocirsts. A.Blankenbergs atbild apstiprinoši.
Izskatot Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja p.i. 29.10.2018. un
12.11.2018. iesniegumus par papildus līdzekļu piešķiršanu PII “Rūķītis” papildus darbu veikšanai,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.11.2018. sēdē (protokols
Nr.11/2018§10), 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,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, 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 13 250,00 euro, lai
apmaksātu PII “Rūķītis” telpu remontu, ventilācijas jumtiņa remontu un ugunsdzēsības
vārsta uzstādīšanu pagrabā.
2. Palielināt PII “Rūķītis” budžeta plānu par 13 250,00 euro (Struktūrvienība 04):
2.1. ekonomiskās klasifikācijas kods 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par
11 048,00 EUR;
2.2. ekonomiskās klasifikācijas kods 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana)) par
2 202,00 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 2. punktā minētos grozījumus.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.893 protokola pielikumā
§28
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis uzdod jautājumu, vai nekustamā īpašuma nodokļu parāds ir dēļ tā, ka bija izdoti saistošie
noteikumi un tika paaugstināta nodokļu likme.
E.Grāvītis paskaidro, ka juridiskām personām, saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma
nodokli”, tiek noteikta nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5 procentu apmērā no nekustamā
īpašuma kadastrālās vērtības.
A.Horsts uzdod jautājumu, cik ilgi ir atļauts uzkrāt parādu.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte paskaidro, ka divreiz gadā tiek sūtīti
paziņojumi par parādu. Ja pēc otra paziņojuma nosūtīšanas parāds netiek atmaksāts, parāds tiek
nodots tiesu izpildītājam.
Izskatot SIA „RESORT INVESTMENTS”, reģ. Nr.40103296312, juridiskā adrese Ainažu
iela 23 k-4-1T, Saulkrasti Saulkrastu novads, valdes locekles 07.11.2018. iesniegumus (reģistrēti
08.11.2018. Nr.8.9/2018/IN6174 un Nr.8.9/2018/IN6095), kuri izskatīti Saulkrastu novada domes
14.11.2018.. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.11/2018, pamatojoties uz likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 28.11.2019. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu
38136,97 euro (trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts trīsdesmit seši euro, 97 centi)
apmērā, ko sastāda pamatparāds 32226,38 euro (trīsdesmit divi tūkstoši divi simti
divdesmit seši euro, 84 centi) un nokavējuma nauda 5910,59 euro (pieci tūkstoši deviņi
simti desmit euro, 59 centi), par nekustamajiem īpašumiem:
Adrese, kadastra numurs.
1. Ainažu iela 25 k-2 – 10 , 8013 900 0685
2. Ainažu iela 23 k-2 - 1 , 8013 900 0676
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3. Ainažu iela 23 k-4 - 9 , 8013 900 0716
4. Ainažu iela 23 k-3 - 1 , 8013 900 0693
5. Ainažu iela 23 k-3 - 4 , 8013 900 0696
6. Ainažu iela 23 k-3 - 7 , 8013 900 0699
7. Ainažu iela 23 k-3 – 11, 8013 900 0703
8. Ainažu iela 25 k-3 - 2, 8013 900 0608
9. Ainažu iela 25 k-2 - 7 , 8013 900 0659
10. Ainažu iela 25 k-2 – 22, 8013 900 0651
11. Ainažu iela 25 k-1 – 29, 8013 900 0635
12. Ainažu iela 25 k-1 – 27, 8013 900 0637
13. Ainažu iela 25 k-1 – 10, 8013 900 0639
14. Ainažu iela 25 k-1 – 20, 8013 900 0641
15. Ainažu iela 25 k-1 – 32, 8013 900 0642
16. Ainažu iela 25 k-1 - 1, 8013 900 0613
17. Ainažu iela 25 k-1 – 13, 8013 900 0617
18. Ainažu iela 25 k-1 – 22, 8013 900 0618
19. Ainažu iela 25 k-1,
8013 900 0619
20. Ainažu iela 25 k-1 - 5, 8013 900 0621
21. Ainažu iela 23 k-2 – 13, 8013 900 0688
22. Ainažu iela 23 k-2 - 8, 8013 900 0683
23. Ainažu iela 25 k-2 – 23, 8013 900 0650
24. Ainažu iela 25 k-1 – 26, 8013 900 0626
25. Ainažu iela 25 k-1 - 7, 8013 900 0631
26. Ainažu iela 25 k-1 – 19, 8013 900 0632
27. Ainažu iela 25 k-2 - 2T, 8013 900 0672
28. Ainažu iela 23 k-1 – 12, 8013 900 0742
29. Ainažu iela 23 k-1 - 3, 8013 900 0733
30. Ainažu iela 23 k-1 - 5, 8013 900 0735
31. Ainažu iela 23 k-1 - 6, 8013 900 0736
32. Ainažu iela 23 k-1 - 8, 8013 900 0738
33. Ainažu iela 23 k-1 - 9, 8013 900 0739
34. Ainažu iela 23 k-1 – 15, 8013 900 0745
35. Ainažu iela 23 k-2 - 5, 8013 900 0680
36. Ainažu iela 23 k-2 - 6, 8013 900 0681
37. Ainažu iela 23 k-2 - 9, 8013 900 0684
38. Ainažu iela 23 k-2 – 10, 8013 900 0685
39. Ainažu iela 23 k-3 - 1T, 8013 900 0707
40. Ainažu iela 23 k-4 - 1T, 8013 900 0722
Saulkrasti, Saulkrastu novads, SIA „RESORT INVESTMENTS”, reģ. Nr.40103296312,
jur.adrese Ainažu iela 23 k-4-1T, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV – 2160, saskaņā ar parāda
nomaksas grafiku:
Datums
Pamatparāds
Nokavējuma
Kopā
EUR
nauda EUR
EUR
28.12.2018.
2685.53
492.55
3178.08
28.01.2019.
2685.53
492.55
3178.08
28.02.2019.
2685.53
492.55
3178.08
28.03.2019.
2685.53
492.55
3178.08
29.04.2019.
2685.53
492.55
3178.08
28.05.2019.
2685.53
492.55
3178.08
28.06.2019.
2685.53
492.55
3178.08
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29.07.2019.
2685.53
492.55
3178.08
28.08.2019.
2685.53
492.55
3178.08
30.09.2019.
2685.53
492.55
3178.08
28.10.2019.
2685.54
492.54
3178.08
28.11.2019.
2685.54
492.55
3178.09
KOPĀ
32226.38
5910.59
38136.97
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos, iestrādājot nosacījumu, ka
SIA „RESORT INVESTMENTS”, reģ. Nr.40103296312 regulāri veic nekustamā
īpašuma kārtējos maksājumus un, ja SIA „RESORT INVESTMENTS”, reģ.
Nr.40103296312 neievēro parāda nomaksas grafiku un/vai neveic kārtējos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus - nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā
kavējuma periodā tiek aprēķināta likumā „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajā
daļā noteiktajā kārtībā un Saulkrastu novada dome ir tiesīga nodot parāda piedziņu
bezstrīdus kārtībā zvērinātam tiesu izpildītājam, par to iepriekš nebrīdinot nodokļu
maksātāju. Visus izdevumus, kas radušies Saulkrastu novada domei sakarā ar parāda
piedziņu šajā punktā noteiktajā kārtībā, sedz nodokļu maksātājs.
3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.894 protokola pielikumā
§29
Par būvju izslēgšanu no pašvaldības bilances
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 22.10.2018. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
14.11.2018. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.11/2018, pamatojoties uz likuma „Par
grāmatvedību” 2.pantu un Saulkrastu novada būvvaldes izziņu par būves neesību Nr.BIS-BV-23.12018-820 (3966),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. 30.11.18. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no Saulkrastu pašvaldības ilgtermiņu
ieguldījumu sastāva:
1.1.ēku (nojumi) Ostas ielā 15, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra Nr. 80330010168124 (platība 22,4 kv.m), uzskaites vērtība 146.56 EUR,
nolietojums uz 30.11.2018. 40.70 EUR atlikusī vērtība 105.86 EUR;
1.2. ēku (nojumi) Ostas ielā 15, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra Nr. 80330010168125 (platība 22,4 kv.m), uzskaites vērtība 146.56 EUR,
nolietojums uz 30.11.2018. 40.70 EUR, atlikusī vērtība 105.86 EUR.
2. Par atbildīgo par ilgtermiņu ieguldījumu izslēgšanu noteikt Finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāju/ galveno grāmatvedi Jolantu Rudzīti.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada domes izpilddirektors.
Lēmums Nr.895 protokola pielikumā
§30
Par koku uzņemšanu pašvaldības bilancē
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Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis jautā, vai katru gadu jāaktualizē koku pieaugums un kritums.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte paskaidro, ka atbilstoši noteikumiem,
jāveic inventarizācija.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 25.10.2018. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
14.11.2018. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.11/2018, pamatojoties uz likuma „Par
grāmatvedību” 2.pantu un 10.10.2018. gada Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības
(LKKES) atzinumu Nr.100/22,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 01.12.2018 Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības
ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā parka kokus Raiņa ielā 2A, Saulkrastos (kadastra Nr.
80130020364), saskaņā ar Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības
10.10.2018. atzinumu Nr.100/22.
2. Par ilgtermiņu ieguldījumu atbildīgo personu noteikt Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistu Arti Blankenbergu.
3. Par atbildīgo par ilgtermiņu ieguldījumu uzņemšanu Saulkrastu pašvaldības
grāmatvedības uzskaitē noteikt Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju/ galveno
grāmatvedi Jolantu Rudzīti.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada domes izpilddirektors.
Lēmums Nr.896 protokola pielikumā
E.Grāvītis aicina deputātus atsākt izskatīt 12.darba kārtības jautājumu “Par zemes īpašuma
Katrīnbādes iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nomas izsoles organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika izdala deputātiem precizētus dokumentus.
SIA “Katrīnbādes placis” pārstāvis /vārds, uzvārds/ jautā, vai juristi var nosaukt MK noteikumu
Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” punktu, kas nosaka, ka
ir nepieciešams veikt vērtējumu. Uzskata, ka punkti, kurus juristi ir minējuši, nav piemērojami
šajā gadījumā, bet ir piemērojams MK noteikumu 32. un 40.punkts, kas nosaka, ka izsoles sākuma
nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Diskusijā piedalās:
E.Grāvītis, G.Lipinika, SIA “Katrīnbādes placis” pārstāvis /vārds, uzvārds/, N.Līcis.
N.Līcis pauž viedokli par vērtējumu, uzskata, ka nebija precīzs darba uzdevums. Nekustamā
īpašuma speciālists A.Blankenbergs skaidro, ka darba uzdevums bija sagatavots nomas
sākumcenas noteikšanai. A.Horsts piebilst, ka mērķis darba uzdevumā nav norādīts.
SIA “Katrīnbādes placis” pārstāvis /vārds, uzvārds/ pauž viedokli par izsoles sākumcenu.
E.Grāvītis jautā juristiem, vai dome ir tiesīga noteikt zemāku sākumcenu.
G.Lipinika atbild, ka nomas maksas sākumcenu 28 euro apmērā noteikt nevar, jo saskaņā ar MK
noteikumiem, tas attiecas tikai uz izņēmumu gadījumiem. Sākumcena jānosaka atbilstoši
vērtējumam. Diskusijā piedalās: N.Līcis, SIA “Katrīnbādes placis” pārstāvis /vārds, uzvārds/,
E.Grāvītis, G.Lipinika, M.Kišuro, B.Veide, A.Horsts.
A.Horsts uzskata, ka darba uzdevums vērtētājam nav dots precīzi, jo nav norādīts izmantošanas
mērķis. E.Grāvītis piebilst, ka izmantošanas mērķis izriet no teritorijas plānojuma. Diskusijā
piedalās: A.Horsts, A.Blankenbergs.
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A.Horsts pauž viedokli par nekvalitatīvi sagatavotajiem dokumentiem. Ierosina rīkot izsoli, lai
noskaidrotu, vai būs pretendenti ar šādiem nomas nosacījumiem. E.Grāvītis aicina balsot par
sagatavotu lēmumprojektu.
Izskatot SIA ,,Katrīnbādes placis’’, reģ.Nr. 40103882816, juridiskā adrese Paula Lejiņa
iela 16-92, Rīga, 11.10.2018. iesniegumu, kurš izskatīts 14.11.2018. Tautsaimniecības, attīstības
un vides komitejas sēdē, protokols Nr.11/2018, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.11.2018. sēdes atzinumu (protokols
Nr.11/2018), SIA ,,Ober Haus’’ vērtējumu tirgus nomas maksai,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- 1 (O.Vanaga),
NOLEMJ:
1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala
Katrīnbādes iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 0063, platība
4989 kv.m, nomas mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
2. Iznomājamās zemes lietošanas mērķis – labiekārtojuma elementu, kas atrodas publiskajā
ārtelpā, piemēram soliņš, bērnu rotaļu ierīce, sporta aprīkojums, atsevišķa laterna un
apgaismes ķermenis, laipa, velosipēdu statīvs, uzstādīšana, kas kalpo kā objekts tūristu
piesaistīšanai. Iznomājamā Zemesgabalā nav atļauta ēku būvniecība.
3. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Katrīnbādes iela 2,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 0063, nosacīto nomas maksas
sākumcenu, kas vienāda ar neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai 1722 euro
(viens tūkstotis septiņi simti divdesmit divi euro ).
4. Noteikt nomas līguma termiņu – 9 (deviņi) gadi.
5. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala
Katrīnbādes iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 003 0063,
nomas izsoles noteikumus.
6. Apstiprināt iznomājamā nekustamā īpašuma nomas līguma projektu.
7. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 14.12.2018. plkst. 10.00 rīkot nekustamā
īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli.
Lēmums Nr.897 protokola pielikumā
§31
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 10.oktobra iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu,
12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
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NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, kā ziņu
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Lēmums Nr.898 protokola pielikumā
§32
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 22.oktobra iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu,
12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, kā ziņu
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Lēmums Nr.899 protokola pielikumā
§33
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 31.oktobra iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu,
12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, kā ziņu
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Lēmums Nr.900 protokola pielikumā
§34
27

Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 1.novembra iesniegumu “Deklarēšanas vieta”,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, kā ziņu
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Lēmums Nr.901 protokola pielikumā
§35
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 1.novembra iesniegumu “Deklarēšanas vieta”,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, kā ziņu
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Lēmums Nr.902 protokola pielikumā
§36
Par kārtējās domes sēdes pārcelšanu
Ziņo E.Grāvītis. Mēneša pēdējā trešdiena iekrīt 26.decembrī. Ierosina domes sēdi organizēt
27.decembrī. N.Līcis ierosina sēdi rīkot plkst.15.00. Deputātiem nav iebildumu.
Saulkrastu novada domes 13.07.2009. saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada
pašvaldības nolikums” 66.punktā noteikts, ka domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā
trešdienā plkst.14:00 un dome atsevišķos gadījumos var noteikt citu sēdes laiku, par to vienojoties
iepriekšējā mēneša domes sēdē. Ņemot vērā, ka decembra kārtējās domes sēdes datums
28

26.decembris (Otrie Ziemassvētki) iekrīt svētku dienā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un Saulkrastu novada domes 13.07.2009. saistošo noteikumu
Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 66.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Saulkrastu novada domes 2018.gada decembra sēde notiks 2018.gada
27.decembrī plkst.15.00.
Lēmums Nr.903 protokola pielikumā
§37
Par 2018.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2018 “Par grozījumu
Saulkrastu novada domes 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN 26/2016
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas
un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem””
Ziņo E.Grāvītis.
Juridiskās nodaļas juriste Vita Spitane informē, ka, izvērtējot VARAM iebildumus, tika pieņemts
lēmums neņemt tos vērā un noteikumus publicēt.
O.Vanaga norāda, ka pēc 31.maija braukšanas kartes nedarbojas, bet 9. un 12.klasei mācību gads
ir garāks. Diskusijā piedalās: B.Veide, A.Aparjode, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
V.Spitane, N.Līcis.
V.Spitane norāda, ka noteikumos ir noteikts, ka braukšanas maksas atvieglojumi tiek piešķirti visu
gadu, izņemot jūlija un augusta mēnesi.
O.Vanaga norāda, ka brīvlaikā bērni nevar izmantot braukšanas kartes.
V.Spitane skaidro, ka par iepriekšējo periodu bija noslēgts līgums, pamatojoties uz iepriekšējiem
saistošajiem noteikumiem. Jauns iepirkums tiks rīkots, pamatojoties uz šiem noteikumiem,
pakalpojuma sniedzējam būs jānodrošina braukšanas karšu izmantošanu arī skolas brīvlaikā.
Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.septembra sēdē ir apstiprināti saistošie noteikumi
“Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN
26/2016 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas
un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem”” (Saistošie noteikumi). Saulkrastu novada domē
2018.gada 31.oktobrī ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk Ministrija) atzinums Nr.1-18/9206 (turpmāk - Atzinums).
Atzinuma 1.punktā lūgts “precizēt saistošo noteikumu Nr.SN 13/2018 nosaukumu,
ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu
sagatavošanas noteikumi” 141., 186.punktu, kā arī precizēt šo saistošo noteikumu grozījuma
ievaddaļu, ievērojot minēto Ministru kabineta noteikumu 150., 186.punktu, proti, izteikt grozījuma
ievaddaļu šādā redakcijā: “papildināt 2.punktu ar teikumu “..””. Saskaņā ar ierosināto
Saistošajiem noteikumiem būtu veicami redakcionāli precizējumi, kas neietekmē Saistošos
noteikumus pēc būtības. Turklāt no Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108
“Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 150.3.apakšpunkta izriet, ka tiek noteikta
vieta, kur iekļaut papildinājumu, piemēram, “aiz vārda”. 150.3. punktā paredzēts, ka secīgi raksta
““aiz vārda” vai citu atbilstošu apzīmējumu, ja tāds nepieciešams;”. Domes ieskatā ir
nepieciešams norādīt teikuma, ar kuru papildina 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos
Nr. SN 26/2016 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu
vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem””, atrašanās vietu.
Atzinuma 2.punktā lūgts precizēt grozījumu “jo paredzētais, ka braukšanas maksas
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atvieglojumus piemēro braukšanas maršrutā, kas ietver Saulkrastu novada teritoriju līdz bērna
dzīvesvietai tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai (ārpus Saulkrastu novada administratīvās
teritorijas), ir neskaidrs”. Ministrija ierosina aizstāt iepriekš minēto ar vārdiem “braukšanas
maksas atvieglojumus piemēro braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības
iestādei un atpakaļ””.
Ministrijas ierosinātā redakcija “braukšanas maksas atvieglojumus piemēro braucieniem mācību
gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ” sašaurina audzēkņu tiesības saņemt
braukšanas maksas atvieglojumus nokļūšanai uz profesionālās ievirzes un interešu izglītības
nodarbībām.
Saistošie noteikumi 2018.gada 12.novembrī ir publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Saulkrastu Domes Ziņas”.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Neveikt precizējumus Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.septembra saistošajos
noteikumos noteikumus “Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2016.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr. SN 26/2016 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas
audzēkņiem””.
2. Lietvedības un personāla nodaļai nosūtīt domes lēmumu informācijai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
Lēmums Nr.904 protokola pielikumā
§38
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 2018.gada 21.novembra
iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, pildot likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas
ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās E.Grāvītis,
NOLEMJ:
1. Piešķirt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim apmaksāta ikgadējā
atvaļinājuma daļu- 1 (vienu) kalendāra nedēļu un 3 (trīs) darba dienas, sākot ar 30.11.2018.
līdz 11.12.2018. (par darba periodu no 14.07.2016.- 13.07.2017.).
Lēmums Nr.905 protokola pielikumā
§39
Par jaunas iestādes izveidošanu
30

Ziņo E.Grāvītis. Pašvaldības izpilddirektors A.I.Zaharāns bija iesniedzis savu PA “Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” (turpmāk -aģentūra) reorganizācijas priekšlikumu – izveidot divas
atsevišķas iestādes, sadalot sportu un kultūru. Šāds izpilddirektora ierosinājums domes sēdē
deputātu atbalstu neguva. Tika sagatavots lēmumprojekts atbilstoši domes 27.09.2018. lēmumam.
N.Līcis pauž viedokli par lēmumprojektu, norāda, ka lēmumprojekta skaidrojošā daļā ir norādīts,
ka lēmums tiek pieņemts, ievērojot valsts pārvaldes principus un funkciju izvērtējumu. Uzskata,
ka šāds funkciju izvērtējums nav bijis. Norāda, ka bija iesniedzis iesniegumu, ar lūgumu sagatavot
salīdzinājumu un izvērtēt citus variantus – ja aģentūras grāmatvedība atrastos domē. Šādu
salīdzinājumu nav saņēmis. Ņemot vērā šos apsvērumus, aicina deputātus atlikt jautājuma
izskatīšanu un lemt par aģentūras reorganizēšanu apvienotajā komitejas sēdē, pamatojoties uz
funkciju izvērtējumu. E.Grāvītis neiebilst par jautājuma atkārtotu izskatīšanu apvienotajā
komitejas sēdē, skaidro, ka reorganizāciju ierosināja grāmatvedība, lūdz Finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāju Jolantu Rudzīti paskaidrot situāciju.
J.Rudzīte informē par jauniem Ministru kabineta noteikumiem, kuri stājās spēkā ar 2019.gada
1.janvāri.
N.Līcis jautā J.Rudzītei, vai šo situāciju iespējams atrisināt, ja aģentūrai grāmatvedības
pakalpojumus sniegtu domes grāmatvedība, kas jau piecus gadus strādā kopīgā modulī, kopīgā
sistēmā.
J.Rudzīte piebilst, ka nav kopīgs modulis, moduļu izbūve ir savādāka. Norāda, ka ļoti sarežģīti un
dārgi uzturēt divus grāmatvedības moduļus.
N.Līcis uzskata, ka nevar veikt reorganizāciju bez funkciju izvērtējuma. J.Rudzīte norāda, ka tika
izvērtētas grāmatvedības funkcijas.
Diskusijā piedalās: N.Līcis, J.Rudzīte, E.Grāvītis, A.I.Zaharāns.
A.I.Zaharāns skaidro, ka funkcijas tika izvērtētas un tika rasti risinājumi, kā efektīvāk strādātu, kā
arī ieekonomētu līdzekļus, lai varētu tos ieguldīt kultūrā un sportā. N.Līcis uzskata, ka funkciju
izvērtējums jāveic speciālistam, kā ārpakalpojumu, lai tiktu iesniegts dokuments.
J.Rudzīte norāda, ka tika izvērtētas tikai grāmatvedības funkcijas, reorganizācija nepieciešama
tikai grāmatvedības dēļ, atbilstoši jaunajiem MK noteikumiem.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika norāda, ka 2018.gada 27.septembra domes sēdē deputātu
vairākums nobalsoja par reorganizācijas uzsākšanu un jaunas iestādes izveidi. Lēmumā ir noteikts,
ka reorganizējot, iestāde pārņems aģentūras funkcijas, izņemot grāmatvedības funkcijas. Tika
izvērtēts, cik grāmatvedība ir efektīva un kādai tai vajadzētu būt pēc MK noteikumu stāšanos spēkā
ar 2019.gada 1.janvāri. Pamatojoties uz domes 2018.gada 27.septembra lēmumu, tika uzsākts
darbs. Diskusijā piedalās: N.Līcis, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Horsts, B.Veide, G.Lipinika.
G.Lipinika informē, ka notika sanāksme, kurā piedalījās arī aģentūras darbinieki un arodbiedrība.
Lai darbinieki varētu pāriet uz jauno iestādi, jāpiedāvā darbs, jāievēro darba likums.
Debates par jautājuma izskatīšanas atlikšanu. Debatēs piedalās: E.Grāvītis, G.Lāčauniece,
A.Aparjode, B.Veide, N.Līcis.
E.Grāvītis ierosina balsot par sagatavoto lēmumprojektu, ja tas tiek noraidīts, izskatīt jautājumu
apvienotajā komitejas sēdē. Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu.
Lai izpildītu 2018.gada 27.septemba Saulkrastu novada domes sēdes lēmumu „Par
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju” ar kuru nolemts ar šā
gada 1.oktobri uzsākt pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju
un uz reorganizējamās aģentūras bāzes izveidot jaunu Saulkrastu novada domes pakļautībā esošu
iestādi – Saulkrastu kultūras un sporta centrs, kas veiks aģentūras funkcijas kultūras un sporta
darba organizācijā, darbā ar jaunatni, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā, novadpētniecībā,
tautas jaunrades un veselīga dzīvesveida attīstībā, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma
10.panta desmito daļu, kas nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi un 27.pantu,
kas nosaka, ka valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un ja nepieciešams,
pilnveido, ievērojot valsts pārvaldes principus un funkciju izvērtējumu, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām
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likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, 15.pantu, kas nosaka pašvaldības
autonomās funkcijas, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, turklāt, tikai dome var izveidot pašvaldības iestādes,
Saulkrastu novada saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”,
saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja komitejas 17.10.2018. atzinumu
(protokols Nr.10/2018§8) par iekšējo noteikumu projektu “Saulkrastu novada pašvaldības iestādes
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs”” izskatīšanu un virzīšanu uz domes sēdi apstiprināšanai,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 7 (E.Grāvītis, B.Veide, M.Kišuro,
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide) „PRET”-1 (A.Horsts), „ATTURAS”- 6
(A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa),
Lēmums nav pieņemts.
§40
Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības iestādes
„Saulkrastu kultūras un sporta centrs” nolikums” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu
kultūras un sporta centrs”” un, pamatojoties uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
komiteja komitejas 17.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10/2018, §8) un likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 7 (E.Grāvītis, B.Veide, M.Kišuro,
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- 1 (A.Horsts), „ATTURAS”-6
(A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa),
Lēmums nav pieņemts
§41
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstā
Ziņo E.Grāvītis. Ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu. Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas 13.11.2018.
iesniegumu “Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstā”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide) , „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.
§42
Par iekšējo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto
amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis. Jautājums tika skatīts komitejās, tika ņemti vērā visi iebildumu un precizējumi.
Debates par jautājuma izskatīšanu kontekstā ar jautājumu par jaunas iestādes izveidošanu. Debatēs
piedalās: A.Aparjode, A.Horsts, E.Grāvītis.
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja S.Grāvīte paskaidro, ka noteikumi attiecas uz visiem
pašvaldības izveidotajiem amatiem.
E.Grāvītis skaidro, ka noteikumi ir nepieciešami arī gadījumā, ja aģentūra netiks reorganizēta.
S.Ozola-Ozoliņa piekrīt E.Grāvīša teiktajam.
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N.Līcis jautā par noteikumu nosaukumu, vai arī PA “Saulkrastu un sporta centrs” amati ir
pašvaldības izveidotie.
S.Grāvīte paskaidro, ka pašvaldības dome amatus izveido, apstiprina un nosaka arī atalgojumu.
Noteikumos tika noteikta slodze amatam “apkopējs”. Pēc oktobra sēdes ierosinājuma, noteikumi
tika papildināti ar māksliniecisko un radošo kolektīvu vadītāju un speciālistu amatu vērtību un
mēnešalgu noteikšanu.
O.Vanaga uzdod jautājumu A.Aparjodei, vai visiem sporta pulciņu vadītājiem jābūt
pedagoģiskajai izglītībai, izsaka viedokli par punktu piešķiršanu amata vērtības noteikšanai, ja
sporta pulciņa vadītājam ir pedagoģiskā izglītība.
E.Grāvītis uzskata, ka treneriem darbam ar bērniem jābūt pedagoģiskajai izglītībai.
A.Aparjode pauž viedokli, ka šobrīd likums atļauj strādāt ar C kategorijas kursiem.
Debatēs piedalās: A.Aparjode, E.Grāvītis, O.Vanaga.
Izskatot iekšējo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu vērtību un
mēnešalgu noteikšanas kārtību” projektu, kas nosaka kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā
tiek noteiktas amatu vērtības un mēnešalgas pašvaldības izveidoto iestāžu amatiem, ņemot vērā
2018.gada 14.novembra Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas (protokols
Nr.11/2018§7) un Finanšu komitejas (protokols Nr.11/2018§5) atzinumus, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,s
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Aparjode,
M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne,
I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”- 2 (A.Horsts, S.Ancāne),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu
vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību”.
2. Nolikums stājas spēkā pēc apstiprināšanas domes sēdē.
Lēmums Nr.906 protokola pielikumā
§43
Par iestādes “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
amatu saraksta apstiprināšanu
Deputāti vienojas atlikt jautājuma izskatīšanu.

Sēdi slēdz plkst.16.55
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla
nodaļas vecākā lietvede

E.Grāvītis

I.Gavrilova

Protokols parakstīts 29.11.2018.
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