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

DOMES SĒDES
PROTOKOLS
2018.gada 27.decembrī

Nr. 24/2018

Sēde sasaukta 2018.gada 27.decembrī plkst. 15.00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis (līdz 1.jautājumam), no 1.jautājuma- domes
priekšsēdētāja vietnieks Bruno Veide.
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas klientu apkalpošanas speciāliste Alise
Štrombaha.
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis (no 1.-34.jautājumam un no 40.-43.jautājumam), Bruno
Veide, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, Līga Vaidere (no 1.-5.jautājumam un no
8.-43.jautājumam), Normunds Līcis, Selga Osīte, Oksana Vanaga, Sandra Ozola-Ozoliņa,
Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne.
Nepiedalās deputāti:
Ivars Veide (atvaļinājumā)
Mārtiņš Kišuro (aizņemts pamatdarbā)
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts.
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi, aicina papildināt darba kārtību ar diviem
jautājumiem:
1. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Katrīnbādes iela 2, Saulkrastos, nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ papildināt darba kārtību ar jautājumu “Par pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Katrīnbādes iela 2, Saulkrastos, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”.

2. E.Grāvītis informē, ka saņemts deputātu pieprasījums par domes priekšsēdētāja Ervīna
Grāvīša atbrīvošanu no amata. Aicina deputātus balsot par jautājuma iekļaušanu sēdes
darba kārtībā.
N.Līcis izsaka priekšlikumu šo jautājumu iekļaut kā pirmo darba kārtības jautājumu.
E.Grāvītis aicina vispirms balsot par jautājuma iekļaušanu darba kārtībā, pēc tam par šī
jautājuma iekļaušanu kā pirmo darba kārtības jautājumu.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, A.Dulpiņš),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (G.Lāčauniece, A.Deniškāne),
NOLEMJ papildināt darba kārtību ar jautājumu “Par domes priekšsēdētāja E.Grāvīša
atbrīvošanu no amata”.
E.Grāvītis aicina balsot par deputāta N.Līča priekšlikumu iekļaut sēdes darba kārtībā kā pirmo
jautājumu “Par domes priekšsēdētāja E.Grāvīša atbrīvošanu no amata”.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, A.Dulpiņš),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (G.Lāčauniece, A.Deniškāne),
NOLEMJ izskatīt jautājumu “Par domes priekšsēdētāja E.Grāvīša atbrīvošanu no amata” kā
pirmo darba kārtības jautājumu.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, A.Dulpiņš),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (G.Lāčauniece, A.Deniškāne),
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību.
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar
Fizisko personu datu aizsardzības likumu

1. Par domes priekšsēdētāja E.Grāvīša atbrīvošanu no amata
2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.11.2018. domes sēdes lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
5. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām
6. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
7. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
8. Par dzīvokļa īpašuma sadali un adreses piešķiršanu un likvidēšanu
9. Par zemes īpašuma daļas Ainažu iela 26A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nomas izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
11. Par nedzīvojamo telpu nomu
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
12. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
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13. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Finanšu komitejas lēmumi
16. Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu
zemesgabalu nomas maksas noteikšanu” apstiprināšanu
17. Par iekšējo noteikumu “Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles
veikšanas kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” apstiprināšanu
18. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 25.maija
iekšējos noteikumos “Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas kodekss”” apstiprināšanu
19. Par papildus līdzekļu piešķiršanu aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
20. Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta 2018.gada budžeta plānā
21. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta plānā
22. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
25. Par grozījumiem PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” amatu sarakstā
26. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas amatu sarakstā
27. Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai
biedrībai “Raiņa iela 3”
28. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
29. Par līguma slēgšanu ar Salaspils novada domi un finansējuma piešķiršanu
30. Par grozījumiem Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā
31. Par siltumtrases nodošanu bezatlīdzības lietošanā
32. Par videonovērošanas sistēmu nodošanu no pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras
un sporta centrs” bilances Saulkrastu novada Pašvaldības policijas bilancē
33. Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikuma apstiprināšanu un izsoles
organizēšanu
34. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 31.01.2018. saistošajos
noteikumos Nr.SN2/2018 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības
2018.gada budžetu”” izdošanu
35. Par dotācijas piešķiršanu „Saulkrastu uzņēmēju biedrībai”
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
36. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
37. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
38. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
39. Par /vārds, uzvārds/ un viņas nepilngadīgo bērnu /vārds, uzvārds/ , /vārds, uzvārds/
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
40. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada
budžeta plānā
41. Par izdevumu paredzēšanu 2019.gada budžeta plānā
42. Par Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā
43. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Katrīnbādes iela 2, Saulkrastos, nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
E.Grāvītis informē, ka saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, jautājuma izskatīšanu par domes
priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata vada domes priekšsēdētāja vietnieks Bruno Veide.
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§1
Par domes priekšsēdētāja E.Grāvīša atbrīvošanu no amata
B.Veide informē, ka saņemts deputātu pieprasījums par domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša
atbrīvošanu no amata. Aicina deputātus izteikties par darba kārtības jautājumu.
G.Lāčauniece jautā, kāds ir pamatojums šādam ierosinājumam.
B.Veide aicina kādu no 8 deputātiem, kas pieprasījumu parakstījuši, pamatot to.
N.Līcis informē, ka iesniedzēji uzskata, ka ir kaut kas jāpamaina, ir lietas, kas jādara savādāk.
Uzskata, ka visiem ir viens mērķis- labāki Saulkrasti, tāpēc ir priekšlikums mainīt domes
vadītāju un darīt lietas mazliet savādāk.
B.Veide jautā N.Līcim- savādāk vai labāk?
N.Līcis atbild- labāk.
A.Deniškāne jautā vai ir kāds īpašs iemesls, kura dēļ šāds priekšlikums iesniegts, pēc viņas
rīcībā esošām ziņām nekas nav izzagts, nekas nav darīts tāds, ko domes priekšsēdētājam varētu
pārmest.
N.Līcis norāda, ka pieprasījuma pamatojums ietverts iesniegumā, aicina šīs sarunas atstāt
aizkulisēm, nevis iztirzāt publiski. Aicina pāriet pie balsošanas procedūras.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika aicina precizēt lēmuma projektā lēmuma spēkā
stāšanās brīdi.
N.Līcis norāda- likums nosaka, ka lēmums stājās spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi un ar šo
brīdi domes vadību pārņem domes priekšsēdētāja vietnieks.
G.Lipinika norāda, ka parastajā kārtībā domes lēmumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
protokola parakstīšanas.
E.Grāvītis norāda, ka saskaņā ar likumu, domes priekšsēdētājs ir atbrīvots, kad par to nobalso
domes deputāti.
B.Veide aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes deputātu Normunda Līča, Līgas Vaideres,
Selgas Osītes, Oksanas Vanagas, Sandras Ozolas - Ozoliņas, Santas Ancānes, Aivas Aparjodes,
Alena Horsta 2018.gada 27.decembra pieprasījumu „Par domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša
atbrīvošanu no amata,”
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 65.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vietējās
pašvaldības domes priekšsēdētāju var atbrīvot no amata, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa
domes deputātu un atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktam,
kas nosaka, ka tikai dome var atlaist (atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāju,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne,
N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola- Ozoliņa), „PRET”- 4 (G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, A.Dulpiņš, E.Grāvītis), „ATTURAS”- 1 (B.Veide),
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no amata domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti.
Lēmums Nr.918 protokola pielikumā.
B.Veide pamato savu balsojumu- šāds priekšlikums viņam ir pārsteigums.
E.Grāvītis saka lielu paldies kolektīvam par kopā paveikto. Uzskata domes kolektīvu par
profesionāļiem, kas ir strādājuši uz spēku izsīkuma robežas, lai paveiktu darbus, kaut gan ir
izskanējis pretējs apgalvojums. Aicina arī deputātus uztvert šo situāciju kā mācību stundu, no
kuras daudz ko mācīties.
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N.Līcis aicina izsludināt 5 minūšu pārtraukumu.
A.Deniškāne jautā kāpēc nepieciešams pārtraukums.
N.Līcis paskaidro, ka pārtraukums nepieciešams, lai 3 stundu laikā sasauktu domes ārkārtas
sēdi.
B.Veide aicina deputātus balsot par N.Līča priekšlikumu par 5 minūšu pārtraukumu.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne,
N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola- Ozoliņa), „PRET”- 4 (G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, A.Dulpiņš, E.Grāvītis), „ATTURAS”- 1 (B.Veide),
NOLEMJ izsludināt domes sēdē 5 minūšu pārtraukumu.
Plkst. 15:09 tiek izsludināts sēdes pārtraukums, sēde atsākas plkst. 15:19.
B.Veide informē, ka saņemts vairāku deputātu pieprasījums sasaukt domes ārkārtas sēdi.
Pamatojoties uz deputātu pieprasījumu 2018.gada 27.decembrī plkst. 18:20 tiek sasaukta domes
ārkārtas sēde, kurā tiks izskatīts jautājums par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.
§2
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.11.2018. domes sēdes lēmumu izpildi
Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 28.11.2018. domes sēdes
lēmumu izpildi. Darba kārtības 28.jautājums “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas
sadalīšanu termiņos”- līgums ar SIA „RESORT INVESTMENTS” vēl nav noslēgts. Informē
par lielāko projektu virzību- Pirmās un Svētku ielu būvniecības pieņemšana varētu notikt
janvāra sākumā. Ar Zvejniekciema kultūras nama būvnieku un projektētāju ir sarežģījumi, līdz
31.decembrim darbi netiks nodoti, 2018.gada 28.decembrī būvnieks izsaukts ierasties domē, lai
lemtu par turpmāko rīcību. “Baltic Inn” projektēšanas konkurss ir beidzies, uzvarētājs zināms,
jānoslēdz līgums. Siltumtrases izbūves darbi uz “Baltic Inn” ir nodoti, atliktos asfaltēšanas
darbus veiks nākamajā gadā. Raiņa iela 7 iepirkums ir apturēts, tiek gaidīts CFLA atzinums par
līdzfinansējuma piešķiršanu. Estrādes projekts ir iesniegts būvvaldē.
A.Horsts jautā vai Zvejniekciema kultūras nama remontdarbiem ir darbu neizpilde vai
konstatēti defekti.
A.I.Zaharāns informē, ka ir konstatēti ~36 defekti, ir aizdomas par materiālu neatbilstību.
§3
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot SIA “Energoplāns” projektu izstrādes vadītājas 05.12.2018. iesniegumu par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Enkuru iela 1, (kadastra
Nr.80330010667) Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, adreses piešķiršanu
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.12.2018. sēdē, protokols Nr.12/2018,
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,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Energoplāns” izstrādāto nekustamā īpašuma Enkuru iela 1 (kadastra
Nr. 80330010667), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes
ierīcības projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām, zemes ierīcības projektā ar
kadastra apz.80330011571 - Enkuru iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods
0601, platība 0,1617 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām, zemes ierīcības projektā ar
kadastra apz.80330011572 - Lapu iela 21A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods
0601, platība 0,12 ha.
4. Lēmumu pēc rēķina par adreses piešķiršanu apmaksas nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz
deklarēto dzīvesvietas adresi /adrese/ Saulkrastu novads, LV-2161, un SIA
“Energoplāns” uz adresi Zaķusalas krastmala 33, Rīga, LV-1050.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.919 protokola pielikumā.
§4
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot SIA “Energoplāns” projektu izstrādes vadītājas 05.12.2018. iesniegumu par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ainažu iela 110, (kadastra
Nr.80330010909) Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, adreses piešķiršanu
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.12.2018. sēdē, protokols Nr.12/2018,
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”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Energoplāns” izstrādāto nekustamā īpašuma Ainažu iela 110 (kadastra
Nr. 80330010909), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes
ierīcības projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām, zemes ierīcības projektā ar
kadastra apz.80330011569 - Ainažu iela 110, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods
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0601, platība 0,1877 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām, zemes ierīcības projektā ar
kadastra apz.80330011570 – Ainažu iela 110A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods
0601, platība 0,1414 ha.
4. Lēmumu pēc rēķina par adreses piešķiršanu apmaksas nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz
deklarēto dzīvesvietas adresi /adrese/ Rīga, LV-1003. un SIA “Energoplāns” uz adresi
Zaķusalas krastmala 33, Rīga, LV-1050.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.920 protokola pielikumā.
§5
Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām
Ziņo B.Veide. No zemes gabala tiek izdalīts atsevišķs zemes gabals sakaru torņa būvniecībai.
Izskatot Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.40003466281, juridiskā
adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, nekustamo īpašumu speciālista 30.11.2018. iesniegumu par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļām, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.12.2018. sēdē, protokols
Nr.12/2018, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 4. un 17.5. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apz.8033 004 0625 8001 lietošanas mērķi –
komercdarbības objektu apbūve, kods 0801, platība 0,08 ha.
2. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apz.8033 004 0624 8002 lietošanas mērķi –
komercdarbības objektu apbūve, kods 0801, platība 1.9 ha.
3. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apz.8033 004 0624 8003 lietošanas mērķi –
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa, kods 0501, platība 1.17 ha.
4. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apz.8033 004 0624 8004 lietošanas mērķi –
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa, kods 0501, platība 3.29 ha.
5. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apz.8033 004 0624 8005 lietošanas mērķi –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 kods 1201, platība 0.03 ha.
6. Lēmumu nosūtīt uz AS “Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes reģiona klientu centra
adresi Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219.
7. 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.921 protokola pielikumā.
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Plkst. 15:27 deputāte L.Vaidere atstāj sēdes zāli.
§6
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide.
N.Līcis precizē nekustamā īpašuma atrašanās vietu un jautā, vai nav krasta kāpu aizsargjoslas
ierobežojumi.
B.Veide atbild, ka teritorijas plānojumā ir atļauta apbūve.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/ Saulkrastu novads, 12.11.2018.
iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam Rīgas iela 77, kadastra
Nr.80130030402, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kas izskatīts 12.12.2018. Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.12/2018, pamatojoties uz saistošajiem
noteikumiem Nr. SN 12/2017 “Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Zemes ierīcības likuma 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību
sadalīšanai, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi,”
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Rīgas iela 77 (kadastra Nr. 80130030402),
Saulkrasti, Saulkrastu pagasts, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pielikums Nr.1).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.922 protokola pielikumā.
§7
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide.
N.Līcis vēlās precizēt, vai iepriekšējā lēmumā darba uzdevumā norādītajam asfaltētajam
laukumam ir piešķirta adrese.
Nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs atbild, ka adrese ir piešķirta.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/ Saulkrastu novads, 23.11.2018.
iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam ,,Saulkalni’’, kadastra
Nr.80330031008, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kas izskatīts 12.12.2018.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.12/2018, pamatojoties uz
saistošajiem noteikumiem Nr. SN 12/2017 “Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma
grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Zemes ierīcības
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes
vienību sadalīšanai, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma “Saulkalni” (kadastra Nr. 80330031008),
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pagasts, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pielikums Nr.1).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.923 protokola pielikumā.
Plkst. 15:29 deputāte L.Vaidere atgriežas sēdes zālē.
§8
Par dzīvokļa īpašuma sadali un adreses piešķiršanu un likvidēšanu
Ziņo B.Veide- viens dzīvokļa īpašums tiek pārbūvēts un sadalīts divos dzīvokļu īpašumos.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/ Saulkrastu novads, 27.11.2018.
iesniegumu par dzīvokļa Ainažu iela 25 k-1-7 (kadastra Nr.80139000631) sadalīšanu un
adreses piešķiršanu, kas izskatīts 12.12.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas
sēdē, protokols Nr.12/2018, pamatojoties uz Saulkrastu novada būvvaldes apliecinājuma karti
Nr.BIS –BV-3.1-2018-2090, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” 18. un 25.2. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Telpu 4.4 kv.m. platībā pievienot pie ēkas koplietošanas telpām ar kadastra Nr.
80130020193001. (pielikums Nr.1)
2. Piešķirt dzīvoklim ar kopējo platību 50.2 kv.m adresi Ainažu iela 25, korpuss 1, dzīvoklis
7A, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
3. Piešķirt dzīvoklim ar kopējo platību 55.6 kv.m adresi Ainažu iela 25, korpuss 1, dzīvoklis
7B, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
4. Likvidēt adresi Ainažu iela 25, korpuss 1, dzīvoklis 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
5. Lēmumu nosūtīt VZD Lielrīgas reģionālajai nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV -1050.
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.924 protokola pielikumā.
§9
Par zemes īpašuma daļas Ainažu iela 26A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nomas
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo B.Veide.
N.Līcis norāda, ka iepriekšējās domes sēdēs vērsis uzmanību par nekustamā īpašuma
izmantošanas mērķi nekustamā īpašuma iznomāšanai. Sagatavotajā lēmuma projektā
izmantošanas mērķis ir uzskaitīts kā teritorijas atļautā izmantošana no teritorijas plānojuma.
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Patiesībā iznomāšanas mērķis ir aktīvās atpūtas vai piedzīvojumu parka izveide, nevis izsoles
rezultātā uzvarētājs uzstādītu teritorijā dažus soliņus. Izsaka priekšlikumu zemes nomas līgumā
nekustamā īpašuma iznomāšanas mērķi noteikt aktīvās atpūtas parka vai aktīvās atpūtas parka
visai ģimenei, vai piedzīvojumu parka izveide.
B.Veide norāda, ka izsoles noteikumos noteiktajam mērķim jāsakrīt ar zemes nomas līgumā
norādīto iznomāšanas mērķi. Jautā Juridiskās nodaļas vadītājai Gitai Lipinikai vai ir
priekšlikums mainīt esošo redakciju.
G.Lipinika atbild, ka izsoles noteikumos ir noteikts mērķis, kādam tiek piešķirtas nomas
tiesības.
N.Līcis ierosina izsoles noteikumos un zemes nomas līgumā noteikt iznomāšanas mērķiaktīvās atpūtas parka izveide un turpinājumā uzskaitīt pārējo teritorijas atļauto izmantošanu, jo
teritorijas iznomāšanas mērķis ir aktīvās atpūtas parka izveide.
B.Veide norāda, ka tas neizslēdz iespēju teritoriju izmantot aktīvās atpūtas parka izveidei, jo
vizualizācijā tas būs redzams.
N.Līcis norāda, ka nav zināms izsoles uzvarētājs. Izsoles noteikumos nav definēts objekts, kādu
pašvaldība vēlas redzēt iznomātajā teritorijā. Iespējamais uzvarētājs gada laikā uzstādīs
apgaismes stabu un soliņus, projekts tiks realizēts, bet pašvaldība tur vēlas redzēt aktīvās
atpūtas parku.
B.Veide jautā, vai precizējot mērķi, netiks pārkāpts kāds normatīvais akts.
N.Līcis uzskata, ka šobrīd izmantošanas mērķis ir nokopēts no teritorijas plānojuma, bet
iznomāšanas mērķis ir konkrēta objekta izveide.
B.Veide atbild, ka no potenciālā nomnieka iesnieguma ir saprotams iznomāšanas mērķis.
N.Līcis norāda, ka izolē dalībnieki būs vairāki, pašvaldība nezin katra pretendenta patiesos
mērķus.
E.Grāvītis jautā, vai vārdu salikums “aktīvās atpūtas parks” atrisinās to, ka teritorijā taps tas,
ko pašvaldība vēlas.
N.Līcis uzskata, ka visiem ir vienota izpratne par to, ko nozīmē aktīvās atpūtas parks. Norāda,
ka iznomājamā teritorijā ir atļauta arī tirdzniecība, iespējams, kāds pretendents vēlēsies
teritoriju izmantot vasaras tirdzniecības vietu izveidei.
B.Veide lūdz noformulēt precīzu lēmuma projekta redakciju.
N.Līcis norāda, ka formulēt mērķi var gan kā aktīvās atpūtas parka, gan piedzīvojumu parka
izveidi.
O.Vanaga norāda, ka piedzīvojuma parka izpratne varētu būt atšķirīga.
N.Līcis informē, ka tikko sazinājies ar potenciālo teritorijas nomnieku, saņēmis atbildi, ka
teritorijas iznomāšanas mērķis var būt aktīvās atpūtas un sporta komplekss visai ģimenei.
Ierosina noteikt izmantošanas mērķi “ģimeņu aktīvās atpūtas parka izveide”.
B.Veide norāda, ka izmantošanas mērķis jāprecizē gan lēmuma projektā, gan izsoles
noteikumos, gan līguma projektā.
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīv. /adrese/ Saulkrastu novads, 10.10.2018. iesniegumu ar
lūgumu iznomāt daļu pašvaldībai piederošā īpašuma Ainažu ielā 26A, Saulkrastos, aptuveni
1,5ha platībā, aktīvās atpūtas parka izveidošanai, kurš izskatīts 12.12.2018. 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 SIA “Ober Haus” vērtējumu tirgus nomas maksai,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

zemesgabala ar kadastra Nr. 8013 002 0259, Ainažu iela 26A, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, daļas 14596 kv.m platībā, nomas mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Saulkrastu novada Teritorijas
plānojumu ir Dabas pamatne, parks, zaļā zona un citas rekreācijas nozīmes objekta
teritorija.
Nekustamā īpašuma iznomāšanas mērķis- ģimeņu aktīvās atpūtas parka izveide.
Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis - teritorijā atļauta atsevišķu labiekārtojuma
elementu, kas atrodas publiskajā ārtelpā, piemēram, soliņa, bērnu rotaļu ierīces, sporta
aprīkojuma, atsevišķas laternas un apgaismes ķermeņa, laipas, velosipēdu statīva
uzstādīšana, īslaicīgas lietošanas būves – būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par
pieciem gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām, mazēkas vai atsevišķas
rūpnieciski izgatavotas vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā
konteinertipa ēkas vai būvizstrādājuma, novietošana. Iznomājamā zemes gabalā nav
atļauta ēku būvniecība.
Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala daļas Ainažu iela 26A,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 002 0259, nosacīto nomas maksas
sākumcenu, kas vienāda ar neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai 2634,00
euro (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit četri euro 00 centi).
Noteikt nomas līguma termiņu – 9 (deviņi) gadi.
Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta
zemesgabala daļas Ainažu iela 26A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra
apzīmējums 8013 002 0259, nomas izsoles noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma
1.pielikumā).
Apstiprināt iznomājamā nekustamā īpašuma nomas līguma projektu (2.pielikums).
Uzdot Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistam, ne vēlāk kā 5 darba
dienas pirms izsoles publicēt interneta vietnē www.saulkrasti.lv un izvietot domes
telpās Raiņa ielā 8 izsoles noteikumus un līguma projektu.
Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2019.gada 18.janvārī plkst.13.00 rīkot
nekustamā īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli.

A.Horsts jautā vai teritorijā tiks izvietota konteinera tipa tualete.
B.Veide atbild, ka visticamāk īslaicīgam risinājumam tiks novietota konteinera tipa tualete, jo
kārtīgu būvi nepaspēs realizēt.
Lēmums Nr.925 protokola pielikumā.
§10
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
Ziņo B.Veide. Uz zemes īpašuma atrodas fiziskai personai piederoša ēka, pašvaldībai jānoslēdz
piespiedu zemes nomas līgums.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 27.novembra iesniegumu, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 6., 109. un 113.punktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.12.2018. sēdes atzinumu (protokols
Nr.12/2018),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
11

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ no 2019.gada
1.janvāra par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Kameņu iela 4,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 005 0139, 1053 m2 platībā
(kadastra apzīmējums 8013 005 0139), nomu (Administratīvais akts pielikumā).
Lēmums Nr.926 protokola pielikumā.
§11
Par nedzīvojamo telpu nomu
Ziņo B.Veide. Informē, ka saņemts personas iesniegums ar lūgumu iznomāt telpas uz 6
mēnešiem mēbeļu novietošanai Smilšu ielā 7, Saulkrastos, jo personai piederošajā ēkā tiks
veikts remonts, nav vietas, kur izvietot mēbeles. Iesniegums tika izskatīts Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdē, kur komitejas locekļi atbalstīja telpu nodošanu nomā uz 6
mēnešiem. Informē, ka Juridiskā nodaļa šādu lēmuma projektu nesaskaņo, jo ir jāveic rakstiska
vai mutiska izsole.
A.Aparjode jautā, kādam mērķim telpas nepieciešamas un vai telpas nav nepieciešamas
pašvaldībai.
B.Veide atkārto iepriekš minēto un norāda, ka saskaņā ar izpilddirektora ziņoto sēdes sākumā,
drīzumā sāksies ēkas Smilšu ielā 7 pārbūves projektēšanas darbi, kas ilgs vismaz 8 mēnešus un
pašvaldība šajā laikā ēku neizmantos.
A.Horsts norāda, ka lēmuma projektā nav redzams, ka tas nav saskaņots.
B.Veide atbild, ka lēmuma projekta apakšējā daļā redzams skaidrojums par lēmuma projekta
nesaskaņošanu.
E.Grāvītis ierosina dot vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Lipinikai situācijas izskaidrošanai.
G.Lipinika informē, ka publiskas personas mantas iznomāšanu nosaka Ministru kabineta
noteikumi, kas nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Noteikumos ir
noteikti izņēmuma gadījumi, kad izsoli drīkst nerīkot, taču šis gadījums nav minēts starp tiem.
B.Veide papildina, ka nav radusies ārkārtas situācija, persona veiks plānotus remonta darbus
savā nekustamajā īpašumā.
N.Līcis jautā vai plānotā konstrukciju atsegšana ēkā Smilšu ielā 7 netraucēs mēbelēm.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars atbild, ka netraucēs.
A.I.Zaharāns norāda, ka ar pozitīva lēmuma pieņemšanu rastos precedents telpu nomai bez
izsoles, jo var gadīties, ka būs kādas citas personas, kas vēlēsies šīs telpas nomāt.
Notiek diskusija par nomas līguma slēgšanu, mantu glabāšanas risku, diskusijā piedalās
N.Līcis, B.Veide, A.Horsts.
B.Veide aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu- slēgt līgumu uz 6 mēnešiem.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 26.novembrī saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums
(turpmāk - Iesniegums).
Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas 2018.gada 12.decembra sēdē (protokols Nr.12/2018).
Lai pašvaldība racionāli un lietderīgi apsaimniekotu savu nekustamo īpašumu, un ņemot
vērā Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” prasības, nekustamā īpašuma iznomāšanai ir jārīko rakstiska vai mutiska izsole,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- nav, „PRET”- 7 (B.Veide, A.Horsts,
N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola- Ozoliņa), „ATTURAS”-6 (E.Grāvītis,
A.Aparjode, S.Ancāne, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece)
NOLEMJ:
1. Lēmuma projekts noraidīts.
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§12
Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/
par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
A.Horsts precizē vai līguma projekta rekvizītos korekti ir norādīts 2019.gads.
E.Grāvītis paskaidro, ka līgums tiks noslēgts 2019.gadā.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 3.decembrī saņemti /vārds, uzvārds/ iesniegumi ar
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.
/vārds, uzvārds/ 2017.gada 1.martā atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes
valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443102620,
pakalpojumu sniegšanas vieta – Saulkrasti, Saulkrastu novads.
/vārds, uzvārds/ Rīgas Starptautiskajā mācību centrā ir apguvusi 40 stundu
profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem /vārds, uzvārds/ no 2018.gada 1.decembra līdz
2019.gada 31.decembrim ir reģistrēta saimnieciskā darbība.
Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība,
kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru
bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības
iestādē” 4.3.apakšpunkts nosaka, ka privātie pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēji, kuri ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošina
pakalpojumus pilnu laiku (ne mazāk kā astoņas stundas darba dienā) ne vairāk kā 4 (četriem)
bērniem, un to darbības vieta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir Saulkrastu
novada administratīvajā teritorijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu
novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie
privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 3. un
10.punktu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
2018.gada 12.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.12/2018§1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar termiņu no 2018.gada 3.decembra līdz 2019.gada 31.decembrim,
ar saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju /vārds, uzvārds/, /personas kods/, par pašvaldības
kompensāciju izmaksu (pielikumā).
2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu,
lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr. 927 protokola pielikumā.
§13
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
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Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 3.decembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada
30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība
piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu,
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada
12.decembra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.12/2018§2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 3.decembri līdz 2019.gada 31.decembrim aprēķināt
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 150,61 euro (viens simts piecdesmit euro,
61 cents) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds,
uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443102620 (administratīvais akts
pielikumā).
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada
31.decembrim.
Lēmums Nr.928 protokola pielikumā.
§14
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 3.decembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada
30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība
piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu,
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada
12.decembra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.12/2018§3),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 3.decembri līdz 2019.gada 31.decembrim aprēķināt
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 150,61 euro (viens simts piecdesmit euro,
61 cents) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds,
uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443102620 (administratīvais akts
pielikumā).
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada
31.decembrim.
Lēmums Nr.929 protokola pielikumā.
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§15
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 6.decembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada
30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība
piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu,
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada
12.decembra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.12/2018§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 9.decembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 193,64 euro (viens simts deviņdesmit trīs euro, 64 centi) mēnesī par to, ka
viņas meita /vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs
40103489806, bērnu attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu (administratīvais akts
pielikumā).
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada
31.decembrim.
Lēmums Nr.930 protokola pielikumā.
§16
Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu
zemesgabalu nomas maksas noteikšanu” apstiprināšanu
Ziņo B.Veide.
N.Līcis lūdz skaidrot galvenos principus, kā turpmāk tiks noteikta nomas maksa.
G.Lipinika paskaidro, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, zemesgabalu var iznomāt,
nosakot nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības. MK noteikumos noteikts, ka pašvaldība ar
saistošajiem noteikumiem var palielināt neapbūvēta zemesgabala vērtību (saistošo noteikumu
3.1, 3.2., 3.3. un 3.4.punktos minētajos gadījumos). Informē, ka sagatavotajos saistošajos
noteikumos neapbūvēta zemesgabala vērtība ir noteikta 7% no kadastrālās vērtības. Saistošo
noteikumu 5.punkts nosaka, ka radot jaunas darba vietas nomas maksa var tikt samazināta.
A.Horsts jautā, kā neveicot komercdarbību, var radīt jaunas darba vietas.
E.Grāvītis paskaidro, ka komercdarbību neveic, piemēram, labdarības organizācija.
B.Veide paskaidro, ka šādas ir MK noteikumu prasības.
N.Līcis jautā vai šie noteikumi ir līdzīgi kā citām pašvaldībām.
G.Lipinika paskaidro, ka MK noteikumi ir nesen stājušies spēkā, nav pētīta citu pašvaldību
pieredze.
N.Līcis informē, ka pašlaik nav viedoklis par saistošajiem noteikumiem, uzskata, ka
noteikumus var apstiprināt un ja nepieciešams, pēc tam izdarīt grozījumus, jāaprunājas ar citām
pašvaldībām, jānoskaidro plusi un mīnusi, labā prakse.
B.Veide informē, ka šie saistošie noteikumi tiek izskatīti vismaz 2 mēnešus.
A.Horsts jautā- ja persona vēlas pludmalē iznomāt 50 m2 zemes, vai pašvaldībai zemesgabals
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būs jānovērtē un tad jārīko izsole?
B.Veide atbild apstiprinoši.
A.Horsts jautā vai izsole nav nepieciešama, ja persona vēlas nomāt zemi līdz 10 dienām.
G.Lipinika precizē, ka izsole nav nepieciešama, ja zemi nomā līdz 10 dienām gadā. Krēslu
noma uzskatāma par komercdarbību, izsole būs nepieciešama.
N.Līcis jautā par vērtētāja izmaksām.
B.Veide paskaidro, ka šobrīd ir plānots nodot vērtēšanai kādu pludmales zonu, sezonas sākumā
vērtība jau būs noteikta.
A.Gavars informē, ka līdz šim veiktie vērtējumi maksājuši 200 euro.
Notiek diskusija par nekustamā īpašuma vērtēšanu, nomnieku skaitu. Diskusijā piedalās
E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, N.Līcis.
N.Līcis jautā par saistošo noteikumu 3.3.punktu, kas attiecas uz mazdārziņiem- vai 7% no
kadastrālās vērtības būs pieņemama summa.
G.Lipinika vērš uzmanību, ka saistošo noteikumu 7.punktā noteikts, ka ar šo noteikumu spēkā
stāšanos spēku zaudēs saistošie noteikumi, kas līdz šim noteica kārtību, kā nosaka nomas maksu
sakņu dārziem.
A.Gavars informē, ka šobrīd sakņu dārzu nomas maksa ir noteikta 28 euro. Šie saistošie
noteikumi nosaka 7% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro.
N.Līcis norāda, ka 3.3.punktā, kas attiecas uz sakņu dārziem, nav atsauces- ne mazāk kā 28
euro.
B.Veide lūdz papildināt saistošo noteikumu 3.2. un 3.3.punktus ar frāzi “bet ne mazāk kā 28
euro”.
Saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu
zemesgabalu nomas maksas noteikšanu” projekts (turpmāk - Projekts) izstrādāts, pamatojoties
uz 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 31., 51.punktu, lai noteiktu lielāku nomas maksu par
pašvaldības neapbūvētiem zemesgabaliem, nekā tas paredzēts normatīvajos aktos, kā arī
noteiktu nomas maksas samazināšanai piemērojamos kritērijus un gradāciju.
Pamatojoties uz Finanšu komitejas 12.12.2018. atzinumu (protokols Nr.12/2018§5),
2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 31., 51.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1.
Apstiprināt saistošos noteikumus “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai
piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanu” (pielikumā).
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 likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā
noteiktā kārtībā.
Lēmums Nr.931 protokola pielikumā.

16

§17
Par iekšējo noteikumu “Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles
veikšanas kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Ziņo B.Veide.
A.Horsts jautā vai tiks radīta jauna vakance “atbildīgais darbinieks”.
A.I.Zaharāns paskaidro, ka visticamāk, ka pakalpojumu sniegs ārpakalpojuma sniedzējs.
A.Horsts norāda, ka noteikumi paredz katram iestādes vadītājam sagatavot pretkorupcijas plānu
un jautā par iestāžu vadītāju kompetenci šajā jautājumā.
A.I.Zaharāns atbild, ka iestāžu vadītājiem tiks dotas vadlīnijas. Ir bijušas vadītāju apmācības,
arī nākamajā gadā tās plānotas.
A.Horsts norāda, ka jāprecizē lēmuma pielikums. Sagatavotajā redakcijā iekļauta pašvaldības
aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”, ierosina precizēt noteikumu pielikumu ar
iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” un iestādes “Saulkrastu sporta centrs” nosaukumiem.
B.Veide lūdz aizstāt iekšējo noteikumu 1.pielikumā minēto pašvaldības aģentūru “Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” ar iestādēm “Saulkrastu kultūras centrs” un “Saulkrastu sporta
centrs”.
A.Horsts jautā vai deputāti varēs iepazīties ar ziņojumiem.
A.I.Zaharāns atbild, ka deputātiem jābūt šādām tiesībām.
Izskatot iekšējo noteikumu “Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles
veikšanas kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” un, pamatojoties uz, Finanšu komitejas
12.12.2018 atzinumu (protokols Nr.12/2018§7), Ministru kabineta noteikumiem Nr. 630
„Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta
riska novēršanai publiskas personas institūcijā”, likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās
daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un
kontroles veikšanas kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” (pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi.
Lēmums Nr.932 protokola pielikumā.
§18
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 25.maija
iekšējos noteikumos “Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas kodekss”” apstiprināšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 25.maija
iekšējos noteikumos “Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas kodekss”” un, pamatojoties uz,
Finanšu komitejas 12.12.2018 atzinumu (protokols Nr.12/2018§6), likuma „Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada
25.maija iekšējos noteikumos “Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas kodekss””
(pielikumā).
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi.
Lēmums Nr.933 protokola pielikumā.
§19
Par papildus līdzekļu piešķiršanu aģentūrai
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
Ziņo B.Veide.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
direktora pienākuma izpildītāja 04.12.2018. iesniegumu par papildus finansējuma piešķiršanu
grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 12.12.2018. sēdē (protokols Nr.12/2018§11), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2 370,00 EUR, lai
atmaksātu konsultanta pakalpojumus, personālā moduļa konsultanta pakalpojumus
un kursa, semināra apmeklējumus.
2. Palielināt 2018.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīciju “Dotācija
pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”” par 2 370,00 EUR
(Struktūrvienība 14, ekonomiskās klasifikācijas kods 7230 (Pašvaldības uzturēšanas
izdevumu transferti padotības iestādēm)).
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.934 protokola pielikumā.
§20
Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta 2018.gada budžeta plānā
Ziņo B.Veide.
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja 27.11.2018. iesniegumu par grozījumiem
sociālo pabalstu 2018.gada plānā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
12.12.2018. sēdē (protokols Nr.12/2018§12) un Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu
komitejas 12.12.2018. sēdē (protokols Nr.9/2018§1), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
1.1. samazināt iestādes “Sociālais dienests” sociālo pabalstu (Struktūrvienība 081,
M812) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 642301 (Bērna piedzimšanas
pabalsts) par 600,00 EUR;
1.1.2. EKK 642302 (Apbedīšanas pabalsts) par 2 000,00 EUR;
1.1.3. EKK 642304 (Vasaras nometnes bāreņiem un bērniem ar invaliditāti) par
900,00 EUR;
1.1.4. EKK 642305 (Pabalsti represētām personām) par 300,00 EUR;
1.1.5. EKK 642306 (Pabalsts aizbildnim) par 1 000,00 EUR;
1.1.6. EKK 642307 (Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai) par 200,00
EUR;
1.1.7. EKK 6255 (Sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm naudā) par
500,00 EUR;
1.1.8. EKK 6270 (Dzīvokļa pabalsti naudā) par 2 000,00 EUR;
1.1.9. EKK 632203(Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem ēdināšana pirmsskolas
izglītības iestādē) par 1 000,00 EUR;
1.1.10. EKK 6360 (Dzīvokļu pabalsti natūrā) par 4 500,00 EUR;
1.1.11. EKK 6419 (Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem) par 1
500,00 EUR;
1.1.12. EKK 642101 (Akcija "Gaišus Ziemassvētkus") par 2 200,00 EUR;
1.1.13. EKK 6254 (Vienreizējie pabalsti naudā krīzes situācijā) par 1 870,00 EUR;
1.1.14. EKK 6259 (Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem) par
340,00 EUR;
1.1.15. EKK 629901 (Pabalsts pensionāra/invalīda aprūpei) par 1 000,00 EUR;
1.1.16. EKK 632201 (Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem brīvpusdienas skolā) par
1 500,00 EUR;
1.1.17. EKK 632202 (Pabalsti ēdināšanai natūrā) par 300,00 EUR;
1.1.18. EKK 6323 (Vienreizējie pabalsti natūrā krīzes situācijā) par 550,00 EUR.
1.2. palielināt iestādes “Sociālais dienests” sociālo pabalstu (Struktūrvienība 081,
M812) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 629903 (Daudzbērnu ģimenēm ēdināšana pirmsskolas izglītības
iestādē) par 5 500,00 EUR, lai nodrošinātu ēdināšanas izdevumu
sadārdzinājumu Saulkrastu PII “Rūķītis”;
1.2.2. EKK 6411 (Pirktie aprūpes mājā pakalpojumi) par 2 000,00 EUR, lai
nodrošinātu aprūpi mājā;
1.2.3. EKK 7212 (Pašvaldību savstarpējie pakalpojumi) par 9 200,00 EUR, lai
nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus pašvaldības institūcijā;
1.2.4. EKK 6412 (Samaksa par sociālās aprūpes institūciju pakalpojumiem) par
5 560,00 EUR, lai nodrošinātu sociālās aprūpes pakalpojumus.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2018
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”, iekļaujot šī
lēmuma 1. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.935 protokola pielikumā.
§21
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta plānā
Ziņo B.Veide.
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Izskatot Saulkrastu novada Finanšu daļas vadītāja - finansista 11.12.2018. iesniegumu
par grozījumiem 2018.gada budžeta izdevuma pozīcijās un papildus finansējuma piešķiršanu,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.12.2018. sēdē (protokols
Nr.12/2018§20), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Samazināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta izdevumu pozīciju
“Aizņēmumu atmaksa” (Struktūrvienība 0111, M211):
1.1. Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) F400200002 (Aizņēmumi
apmaksātie) par 58 621,00 EUR.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta izdevumu pozīciju
“Aizņēmumu atmaksa” (Struktūrvienība 0111, M211):
2.1. EKK 7246 (Pašvaldības atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados
saņemtajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajos projektos (pasākumos)) par 58 621,00 EUR, lai precizētu
precīzu EKK.
3. Samazināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta izdevumu pozīciju
“Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa - Ceļu un ielu uzturēšana,
apsaimniekošana un remonts” (Struktūrvienība 019, M3136):
3.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) par 121
500,00 EUR.
4. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta izdevumu pozīciju
“Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa - Ceļu un ielu uzturēšana,
apsaimniekošana un remonts” (Struktūrvienība 019, M3136):
4.1. EKK 224615 (Melnā seguma uzturēšana) par 65 000,00 EUR, lai precizētu
precīzu EKK pamatojoties uz veiktajiem darbiem;
4.2. EKK 224616 (Grants un šķembu seguma uzturēšana) par 56 500,00 EUR, lai
precizētu precīzu EKK pamatojoties uz veiktajiem darbiem.
5. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 5 682,00 euro, lai
apmaksātu kompensācijas 2018.gadā par pirmskolas bērniem.
6. Palielināt izdevumu pozīcijas “Kompensācija par pirmskolas bērniem” budžeta plānu
par 5 682,00 euro (Struktūrvienība 081, M813, ekonomiskās klasifikācijas kods 64191
(Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem
noteikumiem).
7. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 18 628,00 euro, lai
apmaksātu rēķinus citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem.
8. Palielināt izdevumu pozīciju “Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” 18 628,00 EUR apmērā, lai apmaksātu rēķinos citām
pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem.
Lēmums Nr.936 protokola pielikumā.
§22
Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
Ziņo B.Veide- līdzekļi nepieciešami, lai veiktu projektēšanas darbus dūņu laukuma un lapu
kompostēšanas laukuma projekta izstrādei.
N.Līcis ierosina lēmuma projekta 1.punktā aizstāt vārdu “izveidei” ar “projekta izstrādei”.
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B.Veide piekrīt N.Līča ierosinājumam.
A.Horsts ierosina lēmuma projekta 1.punktā precizēt vārda “koka” locījumu uz “koku”. Jautā,
vai nosēdlauki būs vairāki vai viens.
B.Veide informē, ka lauks būs viens un ierosina svītrot no lēmuma projekta 1.punkta vārdu
“nosēdlauku”.
L.Vaidere jautā vai lauks būs viens vai divi dažādi.
B.Veide atkārto, ka lauks būs viens.
N.Līcis ierosina izteikt 1.punkta noslēguma daļu šādā redakcijā ”bioloģiskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu nosēdlauka dūņu un koku lapu kompostēšanas laukuma projekta izstrādei”.
B.Veide paskaidro, ka dūņas var nogādāt kompostēšanas laukā, tās nav jānovieto nosēdlaukā.
A.Horsts jautā vai viens ir dūņu nosēdlauks un otrs- koku lapu kompostēšanas nosēdlauks.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Uldis Stunda paskaidro, ka lauks ir viens.
Dūņu nosēdlauka termins izmantots no vecā lauka, ko nedrīkst izmantot. Šis ir lauks, kurā tiek
novietotas dūņas, tad tās laikapstākļu ietekmē kompostējas. Lapām ir izmantots termins saskaņā
ar MK noteikumiem- lapu kompostēšanas laukums. Lauks būs viens, zonas varētu būt dažādas.
A.Horsts jautā vai vārdu “nosēdlauks” var svītrot no lēmuma projekta.
U.Stunda atbild, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” šis termins ir svarīgs tieši attīrīšanas
jomā.
S.Osīte jautā par nosēdlauka smaku.
B.Veide atbild, ka nosēdlaukam apkārt ir 500 m sanitārā zona. Nolasa precizētā lēmuma
projekta 1.punkta noslēguma daļu “bioloģisko notekūdeņu radīto dūņu un koku lapu
kompostēšanas laukuma projektēšanai”.
U.Stunda informē, ka finansējuma piešķiršanai laukuma nosaukums nav būtisks, svarīgi to
pareizā terminoloģijā iekļaut projektā.
Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa 12.12.2018. iesniegumu par
dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”, lai izveidotu bioloģiskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu dūņu nosēdlauku un koka lapu kompostēšanas laukumu, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.12.2018. sēdē (protokols Nr.12/2018§23),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Komercdarbības
atbalsta kontroles likuma 7.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt dotāciju 2019.gadā no Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta
Dabas resursu nodokļa ieņēmumiem SIA “Saulkrastu komunālserviss” 4 650,00 euro
(bez PVN) apmērā bioloģisko notekūdeņu radīto dūņu un koku lapu kompostēšanas
laukuma projekta izstrādei.
2. Palielināt 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu
pozīciju “Dabas resursu nodoklis” par 4 650,00 euro (Struktūrvienība 019,
Finansējums 22 ekonomiskās klasifikācijas kods 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta
dotācija valsts un pašvaldību komersantiem)).
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt SIA „Saulkrastu komunālserviss”
dotāciju 4 650,00 euro apmērā kā avansu pēc pamatojošo dokumentu iesniegšanas
Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
4. SIA “Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā pēc būvprojekta apstiprināšanas
Saulkrastu būvvaldē iesniedz Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības
nodaļā aktu par veiktajiem darbiem.
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Lēmums Nr.937 protokola pielikumā.
§23
Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Ziņo B.Veide.
N.Līcis jautā vai nav nepieciešams atšifrēt katra uzņēmuma parāda dzēšamo summu, lēmumā
norādīta kopējā summa.
E.Grāvītis un B.Veide paskaidro, ka lēmuma pielikumā ir tabula ar parāda summas un
nokavējuma naudas atšifrējumu.
2018.gada 6.decembrī Saulkrastu novada domē (turpmāk-Dome) saņemts Nekustamā
īpašuma nodokļa administratores iesniegums, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas dzēšanu likvidētiem uzņēmumiem kuri ir izslēgti no Uzņēmumu reģistra
reģistriem, kas izskatīts 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.
12/2018).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-Likums) 25.panta pirmās
daļas 7.punktu, kas nosaka, ka nodokļa parādi dzēšami nodokļa maksātājam – ja nodokļa
maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra
reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums.
Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100. punktā noteikto, prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību
normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas
iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pērējos izdevumos, kā arī samazina
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu
samazinājuma.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka saskaņā ar Uzņēmumu
reģistra datiem Sabiedrības ar ierobežotu atbildību:
Uzņēmums
likvidēts
N.p.k. Nosaukums
Reģistrācijas Nr. (datums)
1
SIA “Zvejnieks”
50103043921
2013.gada 18.decembris
2
SIA "Krasta priedes"
50003947041
2017.gada 28.novembris
3
SIA "Ceptuve"
44103034567
2015.gada 24.februāris
ir likvidētas un izslēgtas no Uzņēmumu reģistra reģistriem.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešo
daļu, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100. punktā noteikto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, saskaņā ar 2018.gada 12.septembra Finanšu komitejas atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam 4423,81 EUR (četri
tūkstoši četri simti divdesmit trīs euro, 81 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparādu
2606,35 EUR, nokavējuma naudu 817,46 EUR, saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļa
parādnieku sarakstu (lēmuma pielikums).
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2.
3.

Publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitoru
parāda norakstīšanu.

Lēmums Nr.938 protokola pielikumā.
§24
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Ziņo B.Veide.
A.Aparjode jautā par parāda dzēšanas iemeslu.
B.Veide paskaidro- fizisko personu maksātnespēja.
2018.gada 5.decembrī Saulkrastu novada domē saņemts Nekustamā īpašuma nodokļa
administratores iesniegums, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
dzēšanu nodokļu maksātājiem kuriem ir izbeigts Maksātnespējas process, kas izskatīts
2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.12 /2018).
Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta
ceturto un piekto daļu, kas nosaka, ja parādnieks veicis fiziskās personas saistību dzēšanas plānā
noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās minētajā plānā norādītās šīs personas
saistības tiek dzēstas. Likuma trešā daļa nosaka, ka lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no
atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa,
pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.
Maksātnespējas likuma 73.panta pirmajā un otrajā daļā noteikts, ka kreditoru prasījumi
pret parādnieku iesniedzami administratoram mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas
reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu. Ja kreditors
nokavējis šā panta pirmajā daļā minēto prasījumu iesniegšanas termiņu, viņš savu prasījumu
pret parādnieku var iesniegt termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad
maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu,
bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu
apmierināšanas plāns. Pēc šā termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora
statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku. Ņemot vērā, ka Dome Maksātnespējas
likumā noteiktajā termiņā ir iesniegusi administratoram kreditora prasījumu, parādnieks ir
veicis saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, līdz ar to atlikušais parāds ir norakstāms.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka saskaņā ar Maksātnespējas
reģistra datu bāzi katrai no lēmuma pielikumā norādītajām personām ir izbeigts Maksātnespējas
process, procesa izbeigšanas pamatojums – izpildīts saistību dzēšanas plāns.
Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta
ceturto un piekto daļu, 73.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, saskaņā ar 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam 920,50 EUR (deviņi
simti divdesmit euro, 50 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparādu 797,42 EUR,
nokavējuma naudu 123,08 EUR, saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku
sarakstu (lēmuma pielikums).
2. Publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
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3. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitoru
parāda norakstīšanu.
Lēmums Nr.939 protokola pielikumā.
§25
Par grozījumiem PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
amatu sarakstā
Ziņo B.Veide.
Saulkrastu novada dome (turpmāk- Dome), iepazinusies ar Finanšu komitejas 12.12
2018. sēdes atzinumu, konstatē:
1) ar Domes 2018.gada 27.septembra lēmumu Nr. 788 “Par pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanu” Saulkrastu novada
domei piederošā katlu māja un siltuma trase uz sporta halli Smilšu ielā 3, Saulkrastos,
tiek nodota SIA “Saulkrastu komunālserviss”, kas turpmāk nodrošinās siltuma piegādi
Saulkrastu sporta centram;
2) pamatojoties uz katlu mājas nodošanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”, nepieciešams
likvidēt amata vietu “apkures iekārtu operators” pašvaldības aģentūrā “Saulkrastu
kultūras un sporta centrs”.
Lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
finanšu līdzekļu izlietošanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
6.punktu, kas nosaka- lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot
pašvaldības finanšu līdzekļus, Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un
sporta centrs” direktora pienākumu izpildītāja 04.12.2018. iesniegumu “Par amata vietas
likvidēšanu” un ievērojot Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.decembra
sēdes atzinumu (protokols Nr.12/2018§16),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 31.decembri likvidēt šādu amata vietu pašvaldības aģentūras “Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” amatu sarakstā:
1.1. 0,5 amata vietas “Apkures iekārtu operators”;
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.940 protokola pielikumā.
§26
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas amatu sarakstā
Ziņo B.Veide.
Saulkrastu novada dome (turpmāk- Dome), iepazinusies ar Finanšu komitejas
12.12.2018. sēdes atzinumu, konstatē:
1) ar Domes 2018.gada 27.septembra lēmumu Nr. 788 “Par pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanu” Saulkrastu novada
domei piederošā katlu māja un siltuma trase Smilšu ielā 3, Saulkrastos, tiek nodota SIA
“Saulkrastu komunālserviss”, kas turpmāk nodrošinās siltuma piegādi Saulkrastu
vidusskolai;
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2) pamatojoties uz katlu mājas nodošanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”, nepieciešams
likvidēt amata vietu “kurinātājs” Saulkrastu vidusskolā;
3) Domē saņemts Saulkrastu vidusskolas direktores 2018.gada 15.novembra iesniegums,
ar kuru tiek lūgts ar 2019.gada 1.janvāri izveidot jaunu amata vietu “Elektriķis”,
pamatojoties uz to, ka līdz šim kurinātājs papildus veic arī elektriķa pienākumus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, 11.panta pirmo
daļu un 3.pielikumu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts
un pašvaldību amatu katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66
“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un
tās noteikšanas kārtību”, Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr.264
“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un
kvalifikācijas pamatprasībām” un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada
12.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 12/2018§17),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (A.Dulpiņš),
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 31.decembri likvidēt Saulkrastu vidusskolas amata vietu “Kurinātājs”.
2. Ar 2019.gada 1.janvāri izveidot vienu amata vietu Saulkrastu vidusskolā “Elektriķis”
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3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle.
Lēmums Nr.941 protokola pielikumā.
§27
Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu veikšanai biedrībai “Raiņa iela 3”
Ziņo B.Veide
Saulkrastu novada domē (turpmāk – dome) ir saņemts biedrības „Raiņa iela 3”,
reģistrācijas numurs 40008250088 (turpmāk – biedrība), valdes priekšsēdētāja 2018.gada
7.decembra iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības atbalstu EUR 3000,00 apmērā
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā,
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai, kas izskatīts Saulkrastu novada
domes Finanšu komitejas 12.12.2018. sēdē (protokols Nr.12/2018§8).
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
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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,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai „Raiņa iela 3” ( reģistrācijas numurs 40008250088) 2019.gadā
pašvaldības atbalstu EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi) daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Raiņa ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nama
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai.
2. Noteikt biedrībai „Raiņa iela 3” 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.942 protokola pielikumā.
§28
Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
Ziņo B.Veide.
N.Līcis jautā kādi ir pamatdarbi, kas tiek veikti.
U.Stunda paskaidro, ka tiek veikti uzturēšanas darbi, t.sk. aizvākti kritušie koki, kas kavē ūdens
aizplūšanu.
B.Veide informē U.Stundu, ka ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem, kas dzīvo šajā rajonā, ka
grāvis netiek pienācīgi tīrīts, iedzīvotāji paši to dara.
U.Stunda paskaidro, ka šī dotācija ir par veiktajiem darbiem 2018.gadā, darbi bija ieplānoti un
paredzēti 2018.gada budžetā.
N.Līcis norāda, ka tādā gadījumā lēmuma projektā jānorāda atsauce uz 2018.gadu.
B.Veide lūdz precizēt lēmuma projektā atsauci “par paveiktajiem darbiem 2018.gadā”.
Galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte norāda, ka līdz 2018.gada beigām nebūs iespējams veikt
pārskaitījumu.
N.Līcis precizē lēmuma projekta 1.punkta beigu daļu “apmērā par paveikto bioloģisko
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu meliorācijas grāvja uzturēšanu 2018.gadā”.
Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa 27.11.2018. iesniegumu par
dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”, lai uzturētu bioloģiskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu meliorācijas grāvi, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
12.12.2018. sēdē (protokols Nr.12/2018§9), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 7.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
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NOLEMJ:
1. Piešķirt dotāciju 2019.gadā no Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta Dabas
resursu nodokļa ieņēmumiem SIA “Saulkrastu komunālserviss” 6 700,03 euro (bez
PVN) apmērā par paveikto bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu meliorācijas grāvja
uzturēšanu 2018.gadā.
2. Palielināt 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu pozīciju
“Dabas resursu nodoklis” par 6 701,00 euro (Struktūrvienība 019, Finansējums 22
ekonomiskās klasifikācijas kods 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un
pašvaldību komersantiem)).
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” dotāciju
6 700,03 euro apmērā pēc pamatojošo dokumentu iesniegšanas Finanšu un
grāmatvedības nodaļai.
Lēmums Nr.943 protokola pielikumā.
§29
Par līguma slēgšanu ar Salaspils novada domi un finansējuma piešķiršanu
Ziņo B.Veide. Salaspils novada dome ir uzņēmusies vadību pār vairākām bibliotēkām, t.sk. par
Saulkrastu novada bibliotēku un Zvejniekciema vidusskolas bibliotēku.
E.Grāvītis precizē- Salaspils novada bibliotēka uztur vienoto informācijas datu bāzi.
A.Horsts jautā par Saulkrastu vidusskolas bibliotēku.
Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare paskaidro, ka nevar komentēt par
Saulkrastu vidusskolas bibliotēku. Salaspils novada bibliotēka veic metodiski konsultatīvo
darbu. Šāda prakse ir daudzviet Latvijā- reģiona galvenā bibliotēka uzņemas gan sistēmas
administrēšanu, gan pārraudzību, konsultēšanu, datu uzturēšanu u.c.
Izskatot Salaspils novada domes 2018.gada 5.decembra iesniegumu „Par līguma
projekta nosūtīšanu”, kas izskatīts 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas sēdē (protokols
Nr.12/2018/21), lai nodrošinātu reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4. un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu un 17.panta piektās daļas 3.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 61.pantu, Vispārīgās datu aizsardzības Regulas (ES) 2016/679 26.pantu, un
Salaspils novada bibiotēkas atkārtotu akreditāciju reģiona galvenās bibliotēkas statusā (LR KM
Bibliotētkas akreditācijas 21.06.2018. apliecība Nr.256B),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar Salaspils novada domi par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju
veikšanu un finansēšanu Saulkrastu novadā (pielikumā).
Lēmums Nr.944 protokola pielikumā.
§30
Par grozījumiem Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā
Ziņo B.Veide. Pašvaldības līdzfinansējuma palielinājums saistīts ar deklarēto iedzīvotāju skaita
pieaugumu. Turpmāk būs jāmaksā ~ 200 euro mēnesī vairāk nekā šobrīd.
A.Horsts jautā cik pakalpojums izmaksā šobrīd.
B.Veide atbild- apmēram 10000 euro gadā.
A.Horsts jautā ko pašvaldība par 10000 euro saņem.
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B.Veide informē, ka Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde organizē olimpiādes
skolēniem, sacensības, veic metodisko darbu, koordinē interešu izglītību, sniedz atbalstu
pedagogiem, organizē pašvaldību sporta spēles u.c. Informē, ka 2019.gadā pašvaldību sporta
spēles notiks Saulkrastos.
N.Līcis jautā par sporta spēļu datumu.
A.Aparjode atbild, ka tika nolemts spēles rīkot 2019.gada 28.jūnijā.
Saulkrastu novada domē 2018.gada 3.decembrī saņemti Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes Uzraudzības padomes 2018.gada 19.oktobra lēmums Nr.2 „Par
dibinātājpašvaldību līdzfinansējumu pārvaldes 2019.gada budžeta projektam” un lēmums Nr.3
„Par izmaiņām pārvaldes nolikumā pedagogu tālākizglītības programmu saskaņošanai un to
īstenošanai”.
Izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes ierosinājumu
veikt grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā, Saulkrastu novada
dome konstatēja, ka:
1) Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir dibināta
2009. gada kā Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada,
Garkalnes novada, Krimuldas novada, Inčukalna novada, Mālpils novada, Mārupes
novada, Ropažu novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada, Stopiņu
novada, (turpmāk tekstā – dibinātāji) pašvaldību dibināta patstāvīga kopīgās sadarbības
iestāde, lai veiktu dibinātājiem kopīgus uzdevumus, organizētu un sniegtu pakalpojumus
izglītības, kultūras un sporta jomā.
2) Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 99. pantu kopīgas uzdevumu risināšanai
pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes. Šādas iestādes
darbojas uz attiecīgo domju apstiprināta nolikuma pamata. Nolikums nosaka
pašvaldību kopīgās iestādes (turpmāk — kopīgā iestāde) kompetenci, tās finansēšanas,
uzraudzības, likvidēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek izstāšanās no kopīgās
iestādes, un citus pašvaldību kopīgās iestādes darbības jautājumus.
3) Saskaņā ar Pārvaldes nolikuma 8. sadaļas 2. punktu jebkādi grozījumi un papildinājumi
nolikumā var tikt izdarīti tikai vienojoties visiem dibinātājiem un tie tiek apstiprināti
tādā pašā kārtībā, kā tiek apstiprināts šis nolikums. Grozījumi stājas spēkā pēc tam,
kad tos ir apstiprinājuši visi dibinātāji.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
nolikuma 8. sadaļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 99. pantu, Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 2018.gada 12.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.12/2018§22)
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā:
2. Grozīt 2.sadaļas 2.1.7.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.1.7.1.informēt dibinātājpašvaldību izglītības iestādes par valsts finansēto pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides programmu piedāvājumu, nepieciešamības
gadījumā komplektējot mācību grupas;”
3. Grozīt 2.sadaļas 2.1.7.2. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.1.7.2. saskaņot dibinātājpašvaldību izglītības iestāžu iesniegtās pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides programmas;”
4. Grozīt 2.sadaļas 2.1.7.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
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5.

„2.1.7.3. izstrādāt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas,
izsniedzot apliecinājumus par programmas apguvi;”.
Grozīt 5. sadaļas 2. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2. Dibinātāju līdzdalības maksājuma daļa tiek aprēķināta no pašvaldībā deklarēto
iedzīvotāju skaita pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem datiem uz
esošā
kalendārā
gada
1.jūliju,
pēc
principa:
2.1. ja pašvaldībā ir no 1000 līdz 5000 deklarēto iedzīvotāju maksājums ir 2,10 EURO
(divi
euro,
10
centi)
par
deklarēto
personu;
2.2. par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 5001, maksājuma apmērs ir 1,56 EURO
(viens euro, 56 centi ) par deklarēto personu.”

Lēmums Nr.945 protokola pielikumā.
§31
Par siltumtrases nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Ziņo B.Veide. Informē, ka pašvaldības īpašumā ir 2 siltumtrases, kuras nav nodotas
pakalpojuma sniedzējam SIA “Saulkrastu komunālserviss”- Ainažu ielā 34 (slimnīcas
teritorijā) un A.Kalniņa ielā 1A.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka 26.11.2018.
iesniegumu par siltumtrases Ainažu ielā 34B - A.Kalniņa ielā 1A nodošanu SIA ,,Saulkrastu
komunālserviss’’ bezatlīdzības lietošanā, kas izskatīts 12.12.2018. Finanšu komitejas sēdē,
protokols Nr. 12/2018, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.10.2018. lēmuma Nr.854
“Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā” ar kuru nolemts nodot
pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Saulkrastu komunālserviss” bezatlīdzības lietošanā katlu
māju Ainažu ielā 34B, Saulkrastos, likuma ,,Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 1.punktu,
15.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma ,,Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma’’ 5.panta otrās daļas 5.punktu, 5.panta trešo, ceturto, sesto
daļu, saskaņā ar 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Nodot pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA ,,Saulkrastu komunālserviss’’,
reģistrācijas numurs 40103027944, juridiskā adrese Liepu iela 3, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, bezatlīdzības lietošanā siltumtrasi Ainažu ielā 34B A.Kalniņa
ielā 1A, bilances vērtība uz 2018.gada 1.janvāri 18 497,33 euro.
2. Siltumtrases nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir organizēt Saulkrastu
novada iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltuma apgādes jomā.
3. Siltumtrasi nodot, slēdzot rakstveida vienošanos ar pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA ,,Saulkrastu komunālserviss’’ valdes locekli Uldi Stundu.
4. Siltumtrasi nodot bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem.
5. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.946 protokola pielikumā.
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§32
Par videonovērošanas sistēmu nodošanu no pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras
un sporta centrs” bilances Saulkrastu novada Pašvaldības policijas bilancē
Ziņo B.Veide. Informē, ka pašvaldības policijai tiek nodota pašvaldības aģentūras “Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” bilancē esošā videonovērošanas kamera un videonovērošanas
sistēma.
Izskatot pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” vadītāja p.i.
A.I.Zaharāna 23.11.2018 iesniegumu par videonovērošanas sistēmu nodošanu Saulkrastu
novada domes bilancē, kas izskatīts 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas sēdē (protokols
Nr.12) un, pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.1999. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 10. punktā noteikto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
bilances un uzņemt Saulkrastu novada Pašvaldības policijas bilancē pēc atlikuma uz
30.11.2018 sekojošus pamatlīdzekļus:
Kartītes Nr.

0240

0295

Nosaukums
Novērošanas kameru
sistēma stadionā Bērzu
aleja 7, Zvejniekciemā,
ekspluatācijā no
01.06.2015.
Videonovērošanas
sistēma Zvejniekciema
stadionā, ekspluatācijā
no 07.07.2017.

Skaits

Uzskaites v.
EUR

Nolietojums
EUR

Atlikusī v.
EUR

1

6086.61

2232.12

3854.49

1

2003.68

267.20

1736.48

2. Pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” grāmatvedībai
videonovērošanas sistēmas izslēgt no bilances.
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt videonovērošanas sistēmas Saulkrastu novada
Pašvaldības policijas bilancē.
Lēmums Nr.947 protokola pielikumā.
§33
Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikuma apstiprināšanu
un izsoles organizēšanu
Ziņo B.Veide. Ir sagatavots zvejas tiesību nomas izsoles nolikums un lēmuma projekts par
izsoles organizēšanu 2019.gada 18.janvārī plkst. 10:00.
N.Līcis informē, ka iepriekšējos gados saņemti pārmetumi no zvejniekiem, ka izsole tiek rīkota
tik vēlu.
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists Artis Blankenbergs informē, ka izsoles
datums noteikts apmēram tāpat, kā iepriekšējos gados.
N.Līcis jautā par iespējām rīkot izsoli ātrāk, piemēram, janvāra pirmajā nedēļā.
E.Grāvītis precizē, ka pārmetumi tika saņemti 2017.gadā, kad izsole tika rīkota februārī.
A.Horsts jautā vai ir noteikts izsludināšanas termiņš.
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A.Blankenbergs informē, ka izsole ir slēgta- piedalās tikai tie, kas iesnieguši pieteikumus zvejas
rīkiem.
A.Horsts ierosina noteikt izsoles datumu 3.janvārī.
N.Līcis ierosina noteikt izsoles datumu 8.janvārī.
A.Blankenbergs informē, ka 8.janvārī izsole nevar noteikt, jo jānosūta uzaicinājumi, jāizsludina
mājas lapā.
N.Līcis ierosina izsoli rīkot 11.janvārī.
A.Blankenbergs informē, ka informācija jāpublicē Saulkrastu domes ziņās, kas iznāks
15.janvārī.
Deputāti vienojas izsoli organizēt 2019.gada 18.janvārī.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 27.11.2018. iesniegumu par zvejas nomas tiesību izsoles
organizēšanu pašpatēriņa zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā, kas izskatīts
12.12.2018. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr. 12/2018, pamatojoties uz Zvejniecības
likuma 11.panta sesto un septīto daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13., 17., 43.punktu, kurš nosaka, ka ja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu
skaits pārsniedz neiznomāto un brīvi pieejamo rūpnieciskās zvejas tiesību iespējas, rīko rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli, 45. un 48.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Nodot izsolei pašpatēriņa zvejas nomas tiesības zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu
novada teritorijā ar zvejas rīkiem zivju tīkls un lucīšu murds, izsoles veids – slēgta
mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoles nolikumu (pielikumā).
3. Uzdot izsoles komisijai organizēt pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoli.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.948 protokola pielikumā.
§34
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 31.01.2018. saistošajos
noteikumos Nr.SN2/2018 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības
2018.gada budžetu”” izdošanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista 10.12.2018.
iesniegumu par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta
ieņēmumos un izdevumos, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
12.12.2018. sēdē (protokols Nr.12/2018§15), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 45. un 46.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
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1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 31.01.2018.
saistošajos noteikumos Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada
pašvaldības 2018.gada budžetu” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Lēmums Nr.949 protokola pielikumā.
§35
Par dotācijas piešķiršanu „Saulkrastu uzņēmēju biedrībai”
Ziņo B.Veide, informē, ka Saulkrastu uzņēmēju biedrība nav iesniegusi pasākuma tāmi.
N.Līcis informē, ka ir saņēmis no uzņēmēju biedrības tāmi par 8000 euro.
B.Veide informē, ka iesniegums tika izskatīts Finanšu komitejā, komitejas locekļi atbalstīja
piešķirt līdzekļus uzņēmēju biedrībai 1500 euro.
A.Horsts izsaka priekšlikumu atbalstīt uzņēmēju biedrību pieprasītajā apjomā- 3000 euro.
B.Veide atgādina, ka uzņēmēju biedrība domē pasākuma tāmi nav iesniegusi.
A.Horsts informē, ka ir saņēmis tāmi par 8179,60 euro. Informē, ka citās pašvaldībās šādus
pasākumus pašvaldība atbalsta pilnā apmērā.
B.Veide norāda, ka atbalsts būs, ir jāvienojas par summu.
A.Horsts atkārtoti izsaka priekšlikumu piešķirt dotāciju 3000 euro apmērā.
B.Veide atkārto, ka pasākuma tāme domē nav saņemta.
O.Vanaga informē, ka deputāti nav saņēmuši tāmi.
S.Ozola- Ozoliņa vēlās zināt, kas ietilpst šajā summā.
A.Horsts informē, ka tiks nomāta svinību vieta, gaismas, mūzika, mikrofoni, skandas,
moderators, fotogrāfs, konferences piederumi, scenogrāfs, ieejas karte, reklāmas izdevumi,
organizēšanas pakalpojumi utt.
N.Līcis jautā kāds atbalsts bijis citus gadus.
E.Grāvītis atbild- līdz 1000 euro.
B.Veide precizē- 2018.gadā tika piešķirti 950 euro, pasākums notika Zvejniekciema kultūras
namā, kā arī pašvaldība telpas nodeva bez maksas. Uzdod jautājumu A.Horstam- vai tiek vākta
arī dalības maksa.
A.Horsts apstiprina, ka dalības maksa būs, bet ar to nepietiks, lai noorganizētu pasākumu.
Ierosina balsot par savu priekšlikumu- piešķirt 3000 euro.
B.Veide aicina deputātus balsot par A.Horsta priekšlikumu- piešķirt uzņēmēju biedrībai
dotāciju 3000 euro.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 4 (A.Horsts, A.Aparjode, N.Līcis,
L.Vaidere), „PRET”- 3 (A.Deniškāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „ATTURAS”- 6
(E.Grāvītis, B.Veide, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, S.Osīte), A.Horsta priekšlikums
noraidīts.
N.Līcis ierosina piešķirt vairāk kā 1500 euro, jo pasākumā plānota arī konference, aicināti viesi.
A.Horsts informē- paredzēts, ka konferencē piedalīsies AS “Luminor” analītiķi, lielāko Latvijas
nekustamo īpašumu uzņēmumu pārstāvji, pārstāvji no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras, Siguldas biznesa inkubatora, Latvijas investīciju attīstības aģentūras, Latvijas darba
devēju konfederācijas, lielāko vai aktīvāko Saulkrastu uzņēmumu pārstāvji, vadošie darbinieki.
B.Veide aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu- piešķirt uzņēmēju biedrībai dotāciju
1500 euro.
N.Līcis izsaka priekšlikumu piešķirt uzņēmēju biedrībai dotāciju 2000 euro.
B.Veide aicina balsot par N.Līča priekšlikumu- piešķirt dotāciju uzņēmēju biedrībai 2000 euro.
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,), „PRET”nav, „ATTURAS”- 3 (G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), N.Līča priekšlikums
atbalstīts.
Izskatot biedrības “Saulkrastu uzņēmēju biedrība”, reģistrācijas numurs 40008265609,
juridiskā adrese Raiņa iela 3-6, Saulkrasti., Saulkrastu novads, sekretāra 12.12.2018.
iesniegumu par dotācijas piešķiršanu “Saulkrastu uzņēmēju biedrība” organizētajam
pasākumam 2019.gada 26.janvārī “Saulkrastu uzņēmēju konference un lielā gada balle” , kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.12.2018. sēdē (protokols
Nr.12/2018§24), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,), „PRET”nav, „ATTURAS”- 3 (G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš),
NOLEMJ:
1. Piešķirt dotāciju 2019.gadā “Saulkrastu uzņēmēju biedrība” biedrībai 2000,00 euro
(bez PVN) apmērā, lai atbalstītu biedrības organizēto pasākumu 2019.gada
26.janvārī “Saulkrastu uzņēmēju konference un lielā gada balle” saskaņā ar izmaksu
aprēķinu .
2. Palielināt 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju
“Administrācija” par 2000,00 euro (Struktūrvienība 0111, M113, ekonomiskās
klasifikācijas kods 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un
nodibinājumiem)).
3. Noslēgt līgumu ar biedrību „Saulkrastu uzņēmēju biedrība” par dotācijas finanšu
līdzekļu izmantošanu (pielikumā).
4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai 2019.gadā pārskaitīt dotāciju 2000,00 euro
apmērā
Saulkrastu
uzņēmēju
biedrībai
uz
biedrības
kontu
LV35HABA0551043728636 pēc līguma noslēgšanas ar biedrību.
Lēmums Nr.950 protokola pielikumā.
Plkst. 16:48 deputāts E.Grāvītis atstāj sēdes zāli.
§36
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 22.novembra iesniegumu “Par deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro daļu, 11.panta
pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003.
noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka
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personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais akts
pielikumā).
Lēmums Nr.951 protokola pielikumā.
§37
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 23.novembra iesniegumu “Par deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro daļu, 11.panta
pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003.
noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju
reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā
(Administratīvais akts pielikumā).
Lēmums Nr.952 protokola pielikumā.
§38
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 23.novembra iesniegumu “Par deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro daļu, 11.panta
pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003.
noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, kā ziņu anulēšanas iemeslu
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā (Administratīvais akts pielikumā).
Lēmums Nr.953 protokola pielikumā.
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§39
Par /vārds, uzvārds/ un viņas nepilngadīgo bērnu /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 23.novembra 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 un trešo daļu,
11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003.
noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ un viņas nepilngadīgo bērnu K/vārds, uzvārds/ un
/vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā
norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā
(Administratīvais akts pielikumā).
Lēmums Nr.954 protokola pielikumā.
§40
Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Saulkrastu
novada pašvaldības 2018.gada budžeta plānā
Ziņo B.Veide.
Plkst. 16:50 deputāts E.Grāvītis atgriežas sēdes zālē
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja - finansista 17.12.2018.
iesniegumu par grozījumiem 2018.gada budžeta ieņēmumu un izdevuma pozīcijās pamatojoties
uz noslēgtajiem aizdevuma līgumiem ar Valsts kasi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumu plāna pozīciju
“Aizņēmumi” (EKK F400200001, P680/2018 par 208 141,00 EUR, EKK F400200001,
P381/2018 par 44 794,00 EUR EKK F400200001, P677/2018 par 131 214,00 EUR) par
384 149,00 EUR;
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Saulkrastu
pašvaldības policija” (Struktūrvienība 05) ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK)
5231 (Transportlīdzekļi) par 44 794,00 EUR;
3. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Projekta
4.3.1.0/17/A/008 „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā”
realizācija” (Struktūrvienība 19, P5128) EKK F55010013 (Akcijas un cita līdzdalība
komersantu pašu kapitālā) par 208 141,00 EUR;
35

4. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Pašvaldības
īpašumu apsaimniekošanas nodaļa, - TAUTSAIMNIECĪBA” (Struktūrvienība 019,
M312) EKK 5218 (Celtnes un būves) par 131 214,00 EUR.
5. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”, iekļaujot šajā lēmumā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.955 protokola pielikumā.
§41
Par izdevumu paredzēšanu 2019.gada budžeta plānā
Ziņo B.Veide.
A.Horsts lūdz skaidrojumu- vai ir veikti maksājumi, jo iepriekš līdzekļi tika piešķirti un jautā
vai 2018.gadā tos apgūs.
Finanšu daļas vadītājs Gatis Vīgants paskaidro, ka 2018.gadā tika pieņemts domes lēmums par
aizņēmuma ņemšanu šim mērķim. Dokumenti decembrī tika iesniegti aizņēmumu galvojumu
padomē ar nosacījumu, ka 2018.gadā pašvaldība nevar noslēgt aizņēmuma līgumu, jo rēķinu
varēs apmaksāt vienā maksājumā pēc visu darbu paveikšanas. Ir priekšlikums paredzēt
līdzekļus 2019.gada izdevumos, lai pašvaldība var izpildīt savas saistības pret būvnieku.
A.Horsts jautā vai pašvaldība varēs saņemt aizņēmumu, ja līdzekļi tiks apmaksāti no
pašvaldības budžeta.
E.Grāvītis paskaidro, ka aizņēmumu varēs saņemt, ja darbus apmaksās janvārī, kamēr būs
“tehniskais budžets”.
G.Vīgants papildina- aizņēmumu padome 2019.gadā neizsniegs aizdevumus, kamēr nebūs
apstiprināts valsts budžets 2019.gadam.
N.Līcis jautā vai šāds lēmums nebūs pretrunā ar likumu, kas nosaka, ka janvāra mēneša tēriņi
nedrīkst pārsniegt iepriekšējā gada budžeta 1/12 daļu.
E.Grāvītis paskaidro, ka izdevumi nepārsniegs 1/12 daļu.
N.Līcis precizē vai varēs saņemt aizdevumu, ja pašvaldība par darbiem būs samaksājusi no
saviem līdzekļiem.
G.Vīgants apstiprina, ka aizņēmumu šādā gadījumā pašvaldība nevarēs saņemt.
A.Horsts jautā vai šajā projektā bija paredzēts līdzfinansējums.
G.Vīgants atbild, ka līdzfinansējums nebija paredzēts.
A.Horsts ierosina pagaidīt līdz valsts budžeta apstiprināšanai, saņemt aizņēmumu un tad
norēķināties.
B.Veide paskaidro, ka būvnieks visu periodu ir strādājis bez starpmaksājumiem.
E.Grāvītis norāda, ka arī nākamajā gadā tiks realizēti projekti uz aizņēmumu rēķina, šis
aizņēmums samazinātu iespējas aizņemties cita projekta īstenošanai.
A.Horsts jautā kas notiks, ja lēmums netiks pieņemts.
E.Grāvītis paskaidro, ka pašvaldība saņems rēķinu. Summu, ko pašvaldības ieturēs no būvnieka
par laikā nepabeigtiem darbiem, būvnieks piestādīs kā rēķinu par laikā neveiktu norēķinu.
B.Veide atkārto, ka izpilddirektors sēdes sākumā ziņoja par situāciju, ka šogad darbi nevar tikt
pieņemti.
A.Horsts jautā vai pēc darbu izpildes termiņa ir noteikts maksimālais ieturējums.
G.Vīgants paskaidro, ka šī summa ir ar 10% ieturējumu.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja - finansista 17.12.2018.
iesniegumu par Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu paredzēšanu 2019.gadā, lai atmaksātu
būvniecības izdevumus Zvejniekciema kultūras namā, ja Saulkrastu novada pašvaldībai nebūs
noslēgts aizdevuma līgums ar Valsts kasi 2019.gadā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, noslēgto būvdarbu līgumu par kultūras nama ,,Zvejniekciems
1.stāva telpu pārbūvi Atpūtas ielā lb, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt dotāciju 2019.gadā pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta
centrs”” 255 247,00 euro apmērā, lai atmaksātu būvniecības izdevumus
Zvejniekciema kultūras namā, ja Saulkrastu novada pašvaldībai nebūs noslēgts
aizdevuma līgums ar Valsts kasi 2019.gadā.
2. Paredzēt 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju
“Dotācija pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”” par 255
247,00 euro (Struktūrvienība 14, ekonomiskās klasifikācijas kods 7230 (Pašvaldības
uzturēšanas izdevumu transferti padotības iestādēm)).
Lēmums Nr.956 protokola pielikumā.
§42
Par Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā
Ziņo B.Veide.
A.I.Zaharāns informē par kandidātu atlasi. Bija pieteicies 21 pretendents, darba intervijā
piedalījās 5 pretendenti. Vērā tika ņemtas kandidāta spējas turpināt pašvaldības policijas
iesāktos darbus, iekļauties esošajā kolektīvā. Kā piemērotākais kandidāts amatam izvirzīts
Guntis Vinteris.
N.Līcis jautā par sagaidāmajām novitātēm pašvaldības policijas darbā.
Pašvaldības policijas priekšnieka amata kandidāts Guntis Vinteris informē, ka tiks turpināti
iesāktie darbi, videonovērošanas pilnveidošana u.c.
N.Līcis jautā vai ir plānots izmantot individuālās kameras.
G.Vinteris skaidro, ka ir ieviestas ķermeņa kameras.
A.Horsts jautā vai Zvejniekciemā pie veikala “Mego” tiks uzstādīta kamera.
G.Vinteris atbild apstiprinoši.
S.Ozola- Ozoliņa jautā kad kamera tiks uzstādīta.
N.Līcis komentē, ka tas atkarīgs no budžeta.
O.Vanaga jautā kur vēl pašvaldībā būtu nepieciešamas novērošanas kameras.
G.Vinteris atbild- pie dzelzceļa stacijām un Raiņa-Ainažu ielas krustojumā.
O.Vanaga uzdod jautājumu izpilddirektoram ar ko izvirzītais kandidāts ir labāks par pārējiem.
A.I.Zaharāns atbild, ka kandidātu pieredze bija līdzīga, svarīgs bija kandidātu redzējums par
pašvaldības policijas turpmāko darbu, kā arī tika ņemts vērā personālsastāva aspekts. Informē,
ka 5 gadu laikā personālsastāvs ir nokomplektēts, svarīga ir kandidāta spēja iekļauties esošajā
kolektīvā.
O.Vanaga jautā par pašvaldības policijas darbinieku skaitu.
G.Vinteris informē, ka pašvaldības policijā šobrīd strādā 17 darbinieki.
N.Līcis jautā par patrulējošo darbinieku skaitu.
G.Vinteris informē, ka dežūrgrupās strādā 13 darbinieki.
L.Vaidere jautā par plāniem, kā izvairīties no virsstundu darba.
G.Vinteris uzskata, ka no virsstundu darba izvairīties nevarēs, jo darbiniekiem ir noteikts
summētais darba laiks, darbinieki strādā maiņās pa 24 stundām, savukārt maiņas ir tik, cik ir un
mēnesī ir tik stundu, cik ir.
N.Līcis norāda, ka ir jāierāda cita vieta smēķēšanai, jo no mazās skolas logiem bērni to redz,
bet pašvaldības policistam jābūt kā paraugam.
A.Aparjode norāda, ka arī skolas skolotāji smēķē pie skolas vārtiem.
O.Vanaga norāda, ka tie nav skolotāji, bet tehniskie darbinieki.
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Saulkrastu novada dome ir izskatījusi pašvaldības izpilddirektora Aleksandra Ināra
Zaharāna 2018.gada 19.decembra iesniegumu, ar kuru A.I.Zaharāns informē, ka saskaņā ar
Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka amata pretendentu vērtēšanas rezultātiem kā
atbilstošāko kandidātu iecelšanai Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka amatā tiek
ieteikts Guntis Vinteris.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītāju, likuma “Par
policiju” 21.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības policijas priekšnieku pieņem darbā, ja
saņemta iekšlietu ministra rakstveida piekrišana,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Iecelt Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka amatā Gunti Vinteri /personas kods/.
2. Lēmums stājas spēkā pēc iekšlietu ministra rakstveida piekrišanas saņemšanas.
3. Lietvedības un personāla nodaļai nosūtīt lēmumu Iekšlietu ministrijai.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns.
Lēmums Nr.957 protokola pielikumā.
§43
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Katrīnbādes iela 2, Saulkrastos,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo B.Veide. Informē, ka izsolē piedalījās viens pretendents, kurš nosolījis nekustamā īpašuma
nomu par 1772 euro gadā.
Atbilstoši Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.novembra lēmumam Nr.897 ,, Par
zemes īpašuma Katrīnbādes iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nomas izsoles organizēšanu,
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu’’, nekustamā īpašuma nomas
tiesības izsolītas 2018.gada 14.decembrī, par ko noformēts Izsoles protokols Nr.1. Nekustamā
īpašuma nomu nosolīja SIA ,,Ancāns.lv’’, par 1772,00 euro (viens tūkstotis septiņi simti
septiņdesmit divi euro, 00 centi).
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, nomas
izsoles noteikumu 39.punktu, kurš nosaka, ka Saulkrastu novada dome apstiprina izsoles
rezultātus kārtējā domes sēdē,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece,
A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās
S.Ancāne,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Katrīnbādes iela 2, Saulkrasti, nomas izsolē nosolīto
nomas maksas cenu 1772,00 euro (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit divi euro,
00 centi), kuru 2018.gada 14.decembrī nomas tiesību izsolē nosolīja SIA ,,Ancāns.lv’’,
reģ.Nr.40203174607, juridiskā adrese Pīlādžu iela 22, Saulkrasti, Saulkrastu novads
(pielikumā Izsoles protokols).
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai noslēgt zemes nomas līgumu septiņu dienu laikā pēc nomas
izsoles rezultātu apstiprināšanas.
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3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada domes izpilddirektors.
Lēmums Nr.958 protokola pielikumā.
Sēdi slēdz plkst.17.10
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs (līdz 1.jautājumam)

E.Grāvītis

Domes priekšsēdētāja vietnieks (no 1.jautājuma)

B.Veide

Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla
apkalpošanas speciāliste

A.Štrombaha

nodaļas

klientu

Protokols parakstīts 04.01.2019.
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