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
2019.gada 24.aprīlī

Nr. 10/2019

Sēde sasaukta 2019.gada 24.aprīlī plkst. 14.00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 14.07
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas klientu apkalpošanas speciāliste Alise
Štrombaha
Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Bruno Veide, Alens Horsts, Līga Vaidere, Santa Ancāne,
Ervīns Grāvītis, Oksana Vanaga, Sandra Ozola-Ozoliņa, Selga Osīte (līdz plkst.15.32), Guna
Lāčauniece, Antra Deniškāne, Ivars Veide
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji.
Nepiedalās deputāti:
Aiva Aparjode (atvaļinājumā)
Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms)
Andris Dulpiņš (aizņemts pamatdarbā)
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts.
Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes sēdi,
§1
Par domes 24.04.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšanu
N.Līcis aicina deputātus papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
 Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
 Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
 Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
 Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos,
izsoles rezultātu apstiprināšanu

nomas tiesību
nomas tiesību
nomas tiesību
nomas tiesību












Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles atzīšanu par nenotikušu
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu

N.Līcis aicina izslēgt no darba kārtības trīs jautājumus “Par būvprojekta norakstīšanu izdevumos”,
“Par būvprojekta norakstīšanu izdevumos un apvienota projektēšanas un būvniecības iepirkuma
veikšanu” un “Par būvprojekta un būvekspertīzes norakstīšanu izdevumos”. Deputātiem nav
iebildumu.
N.Līcis aicina apstiprināt darba kārtību,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Par domes 24.04.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšanu
2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.03.2019. domes sēdes un 08.04.2019.
ārkārtas sēdes lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
3. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
5. Par zemes īpašuma apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi
Finanšu komitejas lēmumi
7. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu projektam “Jauni pūšaminstrumenti Vidzemes
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pūšaminstrumentu nodaļas darbam”
8. Par papildus finansējuma piešķiršanu Administrācijas budžetā
9. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai
10. Par projekta kopējo izmaksu apstiprināšanu
11. Par atbalstu vides izglītības jomas starptautiskā sadarbības projekta realizācijai
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12. Par grozījumiem projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar
invaliditāti un bērniem" budžetā
13. Par Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas komisijas izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu
14. Par grozījumiem un papildinājumiem 2016.gada 6.janvāra zemes nomas līgumā
15. Par bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem, nodarbināšanu vasaras periodā
16. Par jaunas amata vietas izveidošanu PII “Rūķītis”
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
17. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
18. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
19. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
21. Par apvienota projektēšanas un būvniecības iepirkuma veikšanu projekta īstenošanas
nodrošināšanai
22. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
23. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
24. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
25. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
26. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
27. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
28. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
29. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
30. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
31. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
32. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
33. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
34. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles atzīšanu par nenotikušu
35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
§2
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.03.2019. domes sēdes un 08.04.2019. ārkārtas
sēdes lēmumu izpildi
Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 27.03.2019. domes sēdes un
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08.04.2019. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi. Ziņo, ka visi uzdevumi ir izpildīti, un informē, ka
tuvākajā laikā tiks akceptēti pieprasītie kredīti par ūdenssaimniecību, ceļiem un kultūras namu.
Ziņo par Saulkrastu estrādes un Baltic Inn būvniecības projektu tālāko virzību.
A.Horsts noskaidro, vai no Valsts kases ir saņemts apstiprinājums.
A.I.Zaharāns informē, ka nedēļas beigās būs zināms.
§3
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
A.Horsts noskaidro, vai adresē Rīgas iela 65, pēc teritorijas plānojuma, var būt 1200 m2.
N.Līcis izskaidro A.Horstam zemes vienības sadalījumu.
Izskatot /vārds, uzvārds/ pilnvarotās personas /vārds, uzvārds/ (05.07.2017. pilnvara Nr.
5989), dzīvojoša /adrese/, 18.03.2019. iesniegumu par adreses piešķiršanu, kurš izskatīts
10.04.2019. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.04/2019,
pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698
“Adresācijas noteikumi” 11. punktu, 12.1. apakšpunktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apz. 80130030483 adresi – Rīgas iela 67, Saulkrasti,
Saulkrastu novads. Noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme, NĪLM kods – 0601, platība 0.2110 ha.
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apz. 80130031420 adresi – Rīgas iela 65, Saulkrasti,
Saulkrastu novads. Noteikt dalīto zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme, NĪLM kods – 0601, platība 0.12 ha un zemes, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods – 0201, platība 0.1317 ha.
3. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.
4. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz dzīvesvietas adresi /adrese/.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.1108 protokola pielikumā.
§4
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar /vārds, uzvārds/
Ziņo B.Veide.
A.Horsts noskaidro vai nav apgrūtināta piekļuve.
Diskusija par piekļuves iespējām minētajās teritorijās. Diskusijā piedalās A.Horsts,
A.Blankenbergs, E.Grāvītis, N.Līcis.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 29.marta iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada
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domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2019.gada 10.aprīļa sēdē (protokols
Nr.4/2019), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesību noteikumi” 28.punktu, 29.3.apakšpunktu, 31.punktu un Saulkrastu novada domes
2018.gada 27.decembra Saistošo noteikumu Nr.SN 16/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldībai
piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanu” 3.3.apakšapunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, S.Osīte, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar /vārds, uzvārds/ no 2019.gada
1.maija par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Krasta iela 16A, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130040183, daļas 350 m2 platībā, nomu, sakņu
(ģimenes) dārza uzturēšanai.

Lēmums Nr.1109 protokola pielikumā.
§5
Par zemes īpašumu apvienošanu,
lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, 08.04.2019. iesniegumu, kurš
izskatīts 10.04.2019. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.04/2019,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. un 30. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut apvienot īpašumus ,,Liepaine 47’’, Liepaine, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads
(kadastra Nr.30330020375) un ,,Liepaine 46’’, Liepaine, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, (80330020021), izveidojot vienu īpašumu. Zemes kopplatība precizēsies pie
kadastrālās uzmērīšanas.
2. Apvienotajai zemes vienībai piešķirt adresi ,,Liepaine 46’’, Liepaine, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
NĪLM kods – 0601, platība 0.1397 ha.
3. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr.1110 protokola pielikumā.
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§6
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 04.04.2019. iesniegumu par
zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam Alfrēda Kalniņa iela 4 (kadastra
Nr.80130020109), Saulkrasti, Saulkrastu novads, kas izskatīts 10.04.2019. Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.04/2019, 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 1.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību robežu
pārkārtošanai, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi,”
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, S.Osīte, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Alfrēda Kalniņa iela 4 (kadastra Nr. 80130020109),
Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.1111 protokola pielikumā.
§7
Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu projektam “Jauni pūšam instrumenti Vidzemes
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pūšam instrumentu nodaļas darbam”
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores pienākumu izpildītājas
25.03.2019. iesniegumu par 2019.gada budžeta ienākumu un izdevumu izmaiņām, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.04.2019. sēdē (protokols Nr.4/2019§7),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, pamatojoties uz
noslēgto līgumu Nr. 2019-1-MDM-M02016 ar Kultūrkapitāla fondu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumus:
ieņēmumu
pozīciju
“Mērķdotācijas
–
citi”
(EKK
18.6211
1.1. Palielināt
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti, P5225 Jauni pūšam instrumenti
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pūšam instrumentu nodaļas darbam)
par 550,00 euro.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos:
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2.1. Palielināt izdevumu pozīciju “Projekts " Jauni pūšam instrumenti Vidzemes jūrmalas
Mūzikas un mākslas skolas pūšam instrumentu nodaļas darbam” (Struktūrvienība
101, Projekts 5225) budžeta izdevumu plānu EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par
550,00 euro.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2019
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot šajā
lēmumā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1112 protokola pielikumā.
§8
Par papildus finansējuma piešķiršanu Administrācijas budžetā
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista 05.04.2019.
iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu piemaksai domes izpilddirektoram par papildus
pienākumu veikšanu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likumā noteiktās atbildīgās personas pienākumu veikšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā
„Saulkrastu komunālserviss”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.04.2019. sēdē (protokols
Nr.4/2019§5), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 14.panta ceturto un piekto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 3 908,00 euro, lai
apmaksātu piemaksu 20% apmērā 2019.gadā domes izpilddirektoram.
2. Palielināt Administrācijas 2019.gada budžeta plānu par 3 908,00 euro (Struktūrvienība
0111, M111, ekonomiskās klasifikācijas kods 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 3
149,00 euro un ekonomiskās klasifikācijas kods 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa
iemaksa) par 759,00 euro.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2019
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot šajā
lēmumā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1113 protokola pielikumā.
§9
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja 05.04.2019. iesniegumu par
papildus līdzekļu piešķiršanu autobusa nodrošināšanai Saulkrastu vidusskolas deju kolektīva
“Saulīte” braucienam uz tautas deju un mūzikas festivālu “Eiropiāde” Frankenbergā, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.04.2019. sēdē (protokols Nr.4/2019§6)
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, cenu aptaujas ID Nr.
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SND/ZS/2019/7 “Autobusa nodrošināšana Saulkrastu vidusskolas deju kolektīva “Saulīte”
braucienam uz tautas deju un mūzikas festivālu “Eiropiāde” Frankenbergā” rezultātiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 1 260,00 euro, lai
apmaksātu transporta izdevumus Saulkrastu vidusskolas deju kolektīva “Saulīte”
braucienam uz tautas deju un mūzikas festivālu “Eiropiāde” Frankenbergā.
2. Palielināt Saulkrastu vidusskolas 2019.gada budžeta plānu par 1 260,00 euro
(Struktūrvienība 02, ekonomiskās klasifikācijas kods 2233 (Izdevumi par transporta
pakalpojumiem).
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2019
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot šajā
lēmumā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1114 protokola pielikumā.
§10
Par projekta kopējo izmaksu apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis ziņo, ka neattiecināmās izmaksas ir
lielākas, nekā tika sākotnēji prognozēts. Informē, ka neattiecināmās izmaksas varētu, segt tikai
ņemot aizņēmumu no Valsts kases, kura šāda veida projektiem piešķir kredītu. Izskaidro
aizņēmuma kopējo summas apmēru.
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Paula
Lielmaņa 09.04.2019. iesniegumu par projekta kopējo izmaksu pieaugumu pēc veiktā iepirkuma,
kas izskatīts 10.04.2019. Finanšu komitejas sēdē, pamatojoties uz atklāta konkursa „Pilsētvides
tehnoloģiju ieviešana Saulkrastu pilsētā” ar identifikācijas Nr. SND 2018/42 rezultātiem
(22.01.2019 iepirkumu komisijas lēmums) un uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Saskaņā ar aktualizēto projekta tāmi, apstiprināt projekta nr. EKII-3/22 “Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” kopējās izmaksas
383069,60 Euro apmērā, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis. Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas 355688,32 Euro, t.sk. EKII finansējums 227640,52 Euro, kas sastāda
63,999999% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, savukārt Saulkrastu novada
pašvaldības līdzfinansējums – 128047,80 Euro un projekta neattiecināmās izmaksas
27381,28 Euro, kas tiek finansēts no Saulkrastu novada pašvaldības budžeta.
Lēmums Nr.1115 protokola pielikumā.
§11
Par atbalstu vides izglītības jomas starptautiskā
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sadarbības projekta realizācijai
Ziņo N.Līcis.
A.Horsts noskaidro, vai finansējums tiek atbalstīts pilnā apmērā, ko Zvejniekciema vidusskola ir
pieprasījusi, vai daļēji.
N.Līcis izskaidro pieprasītā finansējuma apmaksas kartību.
Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 08.04.2019. iesniegumu par Zvejniekciema
vidusskolas vides izglītības vienpadsmit pulciņa dalībnieku un četru pedagogu atbalstu pieredzes
apmaiņas braucienam uz Sanktpēterburgu (Krievija) vides izglītības jomas starptautiskā
sadarbības projekta „Baltijas jūras piesārņojums ar mikroplastmasu” ietvaros, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.04.2019. sēdē (protokols Nr.4/2019§4)
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, pamatojoties uz
saņemto Sanktpēterburgas pilsētas 530.vidusskolas uzaicinājumu piedalīties starptautiskā vides
izglītības jomas ekoskolu sadarbības projektā,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 2 912,00 euro, lai
apmaksātu Zvejniekciema vidusskolas vides izglītības pulciņa dalībnieku un pedagogu
pieredzes apmaiņas braucienu uz Sanktpēterburgu (Krievija) laikā no 26.06.2019 līdz
03.07.2019.
2. Palielināt Zvejniekciema vidusskolas 2019.gada budžeta plānu par 2 912,00 euro
(Struktūrvienība 03, ekonomiskās klasifikācijas kods 2121 (Ārvalstu komandējumi – diena
nauda) par 1 472,00 euro un ekonomiskās klasifikācijas kods 2122 (Ārvalstu komandējumi
– Pārējie komandējumu un dienestu braucienu izdevumi) par 1 440,00 euro, lai apmaksātu
vilciena biļetes Rīga - Sanktpēterburga - Rīga un apdrošināšanas izdevumus).
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2019
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot šajā
lēmumā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1116 protokola pielikumā.
§12
Par grozījumiem projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar
invaliditāti un bērniem" budžetā
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 03.04.2019.
iesniegumu par izmaiņām projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar
invaliditāti un bērniem" budžeta plānā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
10.04.2019. sēdē (protokols Nr.4/2019§3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos:
1.1.samazināt projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar
invaliditāti un bērniem" budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2279 (Pārējie klasifikācijā
neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 5 034,00 EUR.
1.2.palielināt projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar
invaliditāti un bērniem" budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1150 (algojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu
dokumentu pamata) par 4 057,00 EUR, lai apmaksātu projekta īstenošanai
noslēgto uzņēmuma līgumu ietvaros saņemtos aprūpes pakalpojumus
2019.gadā;
1.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 977,00 EUR, lai
apmaksātu darba devēja nodokli.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2019
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot
šajā lēmumā 1. punktā minētos grozījumus.

Lēmums Nr.1117 protokola pielikumā.
§13
Par Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas komisijas izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis. Noskaidro ar kuru datumu jāizveido Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas komisija.
Juridiskās nodaļas juriste V.Spitane informē, ka to izlemj domes sēdē, bet ierosina izveidot ar
jaunu mēnesi.
N.Līcis ierosina izveidot komisiju ar 2019.gada 1.jūniju. Noskaidro, vai atbilstoši nolikumam,
komisijas locekļiem ir jābūt deputātiem.
V.Spitane atbild noraidoši.
B.Veide ierosina par Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas komisijas locekļiem ievēlēt Vitu
Spitani, Stellu Veismani un Helēnu Brūnu.
N.Līcis uzskata, ka komisijā pietiek ar trīs locekļiem, tādēļ ierosina precizēt nolikumu, norādot,
ka komisija sastāv no trīs locekļiem.
A.Horsts noskaidro, vai nolikuma 4.2.punktā ir iespējams izņemt vārdus “tostarp anonīmus
iesniegumus”, jo tas neatbilst 21.punktā minētajam, jo kā var uzaicināt uz sēdi personu, kura
anonīmi ir iesniegusi iesniegumu.
Diskusija par minētā teikuma nepieciešamību Ētikas komisijas nolikumā. Diskusijā piedalās
N.Līcis, A.Horsts, V.Spitane un B.Veide.
A.Ancāns izsaka savu viedokli par minētās komisijas izveidi. Uzskata, ka minētā komisija nav
nepieciešama, jo ir citi veidi, kā informēt par Ētikas kodeksā noteikto normu neievērošanu.
V.Spitane nepiekrīt A.Ancāna teiktajam. Izskaidro Trauksmes celšanas likuma un personīgo
interešu aizskāruma iesniegto ziņojumu izskatīšanas kārtību.
A.Horsts noskaidro, kas var ierosināt disciplinārlietas uzsākšanu.
V.Spitane informē, ka priekšsēdētājs nodod lietu atbildīgajam darbiniekam, kuram minētā
informācija ir jāņem vērā, izvērtējot iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un
interešu konflikta riska novēršanai.
A.Horsts jautā vai izpilddirektors var ierosināt disciplinārlietu. V.Spitane atbild piekrītoši.
A.Horsts noskaidro Ētikas komisijas nepieciešamību.
V.Spitane izskaidro Ētikas komisijas nolikuma mērķus un uzdevumus.
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Diskusija par Ētikas komisijas nepieciešamību un komisijā iesniegto iesniegumu izskatīšanas
kārtību. Diskusijā piedalās A.Horsts, V.Spitane, A.Ancāns, S.Ancāne un B.Veide.
N.Līcis pauž viedokli par Ētikas nolikuma 25. un 26. punktu un rezolūcijas uzdošanu atbildīgajam
darbiniekam.
Diskusija par rezolūciju uzdošanu un par iespējamiem Ētikas kodeksa pārkāpumiem. Diskusijā
piedalās B.Veide, A.Ancāns, A.Horsts, A.I.Zaharāns, E.Grāvītis un V.Spitane.
V.Spitane informē, ka visu pamatā ir Ministru kabineta noteikumi, par iekšējās kontroles sistēmas
pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā,
kurā ir noteikts, ka institūcijas vadītājs izveido iekšējās kontroles sistēmu. Ētikas komisijas izveide
ir viens no kontroles sistēmas mehānismiem. Ziņo, ka Ētikas principa apstiprināšana ir Ministru
kabineta noteikumu Nr.630, 7.4.apakšpunkta prasība.
A.Horsts ierosina balsot par vārdu “tostarp anonīmus iesniegumus” izņemšanu no nolikuma
4.2.punkta.
Diskusija par anonīmu iesniegumu izskatīšanu. Diskusijā piedalās S.Ozola-Ozoliņa, S.Ancāne un
V.Spitane.
N.Līcis ierosina apstiprināt nolikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums”.
A.Horsts noņem savu ierosinājumu par anonimitāti.
Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums izstrādāts pamatojoties uz SIA
iAudits 2018.gada 3.septembra iekšējā audita ziņojuma Nr.1.-4.1./18/1 par Saulkrastu novada
pašvaldības pārvaldes organizācijas un funkciju izpildes nodrošināšanu 1.1.5.apakšpunktu un
domes priekšsēdētāja vietnieka 2019.gada 18.janvāra iesniegumu.
2011.gada 25.maijā, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās
daļas 4.punktu, Saulkrastu novada dome ir apstiprinājusi iekšējos noteikumus “Saulkrastu novada
pašvaldības Ētikas kodekss”. Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas kodeksa 14.punkts, noteic, ka
Ētikas komisiju izveido un tās nolikumu apstiprina Dome.
Izskatot nolikuma “Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums” projektu un,
pamatojoties Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošo noteikumu “Saulkrastu novada
pašvaldības nolikums” 11.punktu uz Finanšu komitejas 10.04.2019. atzinumu (protokols
Nr.4/2019 §2), un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, B.Veide, L.Vaidere, E.Grāvītis,
A.Deniškāne, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- 1
(A.Horsts), „ATTURAS”- 1 (S.Ancāne),
NOLEMJ:
1. Ar 01.06.2019. izveidot Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas komisiju trīs locekļu
sastāvā:
1.1. Juridiskās nodaļas juriste Vita Spitane;
1.2. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Stella
Veismane;
1.3. Pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas priekšniece Helēna Brūna.
2. Apstiprināt nolikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums”.
3. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi.
Lēmums Nr.1118 protokola pielikumā.
§14
Par grozījumiem un papildinājumiem 2016.gada 6.janvāra
zemes nomas līgumā
Ziņo N.Līcis.
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V.Spitane ziņo, ka zemes gabals ir sadalīts divos nekustamos īpašumos, Rīgas iela 75 un Rīgas
iela 75A. Izklāsta veiktos grozījumus Zemes nomas līgumā.
N.Līcis informē, ka ir saņemts iesniegums no nomnieka, ar lūgumu precizēt zemes gabala Rīgas
ielā 75A izmantošanas mērķi, paredzot to, ka zemes gabals ir apbūvējams.
V.Spitane izskaidro, ka pēc teritorijas plānojuma, minētā teritorija ir publiskas apbūves zeme,
2016.gadā Domes sēdē tika apstiprināts lēmums par līgumprojektu, kurā zemesgabala
izmantošanas mērķis bija īslaicīgas lietošanas būves, nebija paredzēta kapitāla būvniecība.
Informē, ka normatīvie akti nosaka, ka apbūves tiesību piešķiršana notiek neapbūvētiem zemes
gabaliem, un tādā gadījumā apbūves tiesības piešķir rīkojot izsoli, bet minētajā gadījumā uz zemes
gabala atrodas būve, līdz ar to ir jāskatās pēc MK noteikumiem par apbūvētas zemes gabala
iznomāšanu, un to var iznomāt tikai uz tās esošas būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai
lietotājam.
A.Horsts informē, ka nepieciešams veikt labojumus 1.3.punktā, svītrot vārdus “īslaicīgas
lietošanas būves”.
V.Spitane atbild, ka tas bija norādīts iesniegumā.
N.Līcis ierosina precizēt 1.3.punktu, nosakot katram zemes gabalam savu lietošanas mērķi.
E.Grāvītis jautā, kādu konsekvenci tas izraisīs attiecībā uz pārējiem zemes nomas līgumiem, kas
uz doto mirkli jau ir noslēgti ar pašvaldību, jo tie tika slēgti kā īslaicīgai apbūvei un tiek grozīta
pati pieeja, vai tiks pārskatīti visi līgumi.
A.Horsts atbild, ka lietošanas mērķi var mainīt.
N.Līcis sniedz savu viedokli par zemes nomas līguma grozījumu un papildinājumu veikšanu.
Ierosina precizēt vienošanās 1.3.punktu šādā redakcijā: “Zemesgabala Rīgas ielā 75, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā izmantošanas mērķis – automašīnu stāvvietas kompleksa izveide un uzturēšana,
ielu tirdzniecības veikšana. Zemesgabala Rīgas ielā 75A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā
izmantošanas mērķis – kafejnīcas būvniecība, bērnu rotaļu laukuma izveidošana un uzturēšana.”
Precizē arī nomas maksu 1,5 % apmērā no Zemesgabalu kadastrālās vērtības.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā
īpašuma speciālistes 2019.gada 9.aprīļa iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punktu, saskaņā ar 2016.gada 6.janvāra zemes nomas
līguma 3.2., 6.2.apakšpunktu, un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2019.gada 10.aprīļa
sēdes atzinumu (protokols Nr.4/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, A.Deniškāne, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav,
„ATTURAS”- 2 (E.Grāvītis, G.Lāčauniece),
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus un papildinājumus 2016.gada 6.janvārī noslēgtā zemes nomas līgumā
Nr.5.4/Li022 ar SIA “KATRĪNBĀDES PLACIS”.
2. Noslēgt ar SIA “KATRĪNBĀDES PLACIS” rakstisku vienošanos par izdarītiem
grozījumiem un papildinājumiem 2016.gada 6.janvāra zemes nomas līgumā Nr.5.4/Li022.
Lēmums Nr.1119 protokola pielikumā.
§15
Par bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem
nodarbināšanu vasaras periodā
Ziņo N.Līcis. Noskaidro, vai būs 4 pastāvīgas amata vietas jauniešiem uz maiņām.
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Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova ziņo, ka iepriekšējā gadā
vienlaicīgi strādāja 5 jaunieši.
Diskusija par nodarbinātības periodu. Diskusijā piedalās N.Līcis. G.Vīgants un A.Deniškāne.
N.Līcis ierosina precizēt pieteikumu iesniegšanas termiņu, norādot, ka pieteikumi iesniedzami līdz
2019.gada 24.maijam.
A.Deniškāne ziņo, ka jaunieši jau interesējas par darba piedāvājumiem un jau ieplāno savu vasaru.
Diskusija par precīzu nodarbināto skaitu vasaras periodā. Diskusijā piedalās N.Līcis. G.Vīgants,
O.Vanaga, B.Veide, A.Horsts un A.Deniškāne.
O.Vanaga informē, ka nepieciešamas vismaz 6 darbavietas, tad būs nodarbināti 36 bērni un
jaunieši 12 nedēļu laikā.
A.I.Zaharāns vērš uzmanību uz to, ka papildus tiks nodarbināta arī grāmatvedība.
N.Līcis ierosina precizēt lēmuma 2.punktu, tajā norādot, ka tiks izveidotas sešas pagaidu amata
vietas un precizē pieteikuma iesniegšanas termiņu līdz 2019.gada 24.maijam.
Lai nodrošinātu bērnu un jauniešu vecumā no 13-19 gadiem nodarbināšanu vasaras periodā
darbos, kas noteikti 2002.gada 8.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.10 “Noteikumi par
darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem” (turpmāk – MK noteikumi),
pašvaldības budžetā ir paredzēts finansējums 5400,00 euro apmērā 40 (četrdesmit) bērnu
nodarbināšanai (atalgojumam) vasaras brīvlaikā. Bērnus paredzēts nodarbināt MK noteikumu
2.punkta 2.6.un 2.10.apakšpunktā minētajos labiekārtošanas darbos (ziedu un augu stādīšana,
kopšana, laukumu un skvēru sakopšana).
Bērnu un jauniešu nodarbinātības mērķis – nodrošināt iespēju iegūt darba prasmes,
iemaņas, kā arī sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem.
Pamatojoties uz Darba likuma 37.panta otro daļu, 2002.gada 8.janvāra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.10 “Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13
gadiem” un likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, saskaņā ar 2019.gada 10.aprīļa Finanšu komitejas
atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, S.Osīte, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās
pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs un ir deklarēti Saulkrastu novada
administratīvajā teritorijā, nodarbinātības periodu no 2019.gada 3.jūnija līdz 23.augustam.
2. Izveidot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
Labiekārtošanas daļā sešas pagaidu amata vietas – palīgstrādnieks (profesijas kods 9329
09).
3. Noteikt atalgojumu vienam nodarbināmajam par nodarbinātības periodu divas nedēļas (10
darba dienas) četras stundas dienā 125,00 euro apmērā (pirms darba ņēmēja nodokļa
nomaksas).
4. Noteikt darbus, kuros nodarbināmi bērni:
4.1.koku, ziedu un augu stādīšana un kopšana;
4.2.laukumu un skvēru sakopšana.
5. Izveidot darbinieku atlases grupu šādā sastāvā:
5.1.Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Labiekārtošanas daļas vadītājs;
5.2.Sociālā dienesta vadītājs.
6. Uzdot darbinieku atlasi veikt, prioritāri nodrošinot darba vietas sociāli mazaizsargāto
ģimeņu bērniem (trūcīgas, maznodrošinātas, daudzbērnu ģimenes). Pārējie bērni un
jaunieši nodrošināmi ar darba vietām pieteikumu iesniegšanas secībā, ja bērnu un jauniešu
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vecums ir no 13 līdz 19 gadiem, tie iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības un vidējās
izglītības iestādēs un ir deklarēti Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.
7. Nodarbinātības periodā darbu nodrošināt ne vairāk kā 40 bērniem un jauniešiem vecumā
no 13 līdz 19 gadiem.
8. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Labiekārtošanas daļai, sadarbojoties ar
Lietvedības un personāla nodaļu, līdz 2019.gada 13.maijam izstrādāt lēmuma 2.punktā
minētajam amatam amata aprakstu.
9. Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pašvaldības interneta vietnē un Saulkrastu novada
domes informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas” paziņojumu par pieteikšanos
bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem nodarbinātībai vasaras periodā, nosakot,
ka pieteikumi iesniedzami līdz 2019.gada 24.maijam, kā arī publicēt pieteikuma veidlapu.
10. Darbinieku atlases grupai iesniegt personu sarakstu, ar kurām slēdzams darba līgums
Personāla un lietvedības nodaļā līdz 2019.gada 31.maijam.

Lēmums Nr.1120 protokola pielikumā.
§16
Par jaunas amata vietas izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”
Ziņo N.Līcis.
Saulkrastu novada domē (turpmāk- Dome) 2019.gada 2.aprīlī saņemts pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja iesniegums par jaunas amata vietas “auklis”
izveidošanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 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”, Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.novembra iekšējos noteikumus
Nr.IeN21/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu vērtību un mēnešalgu
noteikšanas kārtību”, ievērojot Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu komitejas 2019.gada 10.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.4/2019§5) un Finanšu komitejas
2019.gada 10.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.4/2019§16),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, S.Osīte, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. No 2019.gada 2.maija izveidot jaunu amata vietu “auklis” pirmsskolas izglītības iestādē
“Rūķītis”:
Amatu saime,
apakšsaime

29.

Pedagoģijas
darbības atbalsts

Amata
līmenis

I

Amata
nosaukums

Auklis

Profesijas
kods

Algu
grupa

Mēnešalgas
maksimālais
apmērs
(euro)

Amatu
skaits

Mēnešalga
konkrētam
amatam
(euro)

5311 01

4

705

1

535
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2. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 4 647,00 euro, lai
izveidotu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” jaunu amata vietu “auklis”.
3. Palielināt PII “Rūķītis” 2019.gada budžeta plānu par 4 647,00 euro (Struktūrvienība 041,
ekonomiskās klasifikācijas kods 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 3 745,00
euro un ekonomiskās klasifikācijas kods 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par
902,00 euro).
4. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2019
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot šajā
lēmumā 2. punktā minētos grozījumus.
5. Atbildīgā par lēmuma 1.punktu izpildi pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja
Jana Bukovska.
Lēmums Nr.1121 protokola pielikumā.
§17
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo N.Līcis.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 5.marta iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu” un 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 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, S.Osīte, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, kā ziņu
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Lēmums Nr.1122 protokola pielikumā.
§18
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo N.Līcis.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 5.marta iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu” un 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 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, S.Osīte, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
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NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, kā ziņu anulēšanas
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
Lēmums Nr.1123 protokola pielikumā.
§19
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo N.Līcis.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 4.marta iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu” un 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 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, S.Osīte, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, kā ziņu anulēšanas
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
Lēmums Nr.1124 protokola pielikumā.
§20
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo N.Līcis.
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists A.Blankenbergs
informē, ka Būvvalde ir saskaņojusi un izskaidro nekustamā īpašuma atrašanās vietu.
Plkst. 15.32 deputāte S.Osīte atstāj sēdes zāli.
Izskatot SIA ,,Energoplāns’’ projektu izstrādes vadītājas 09.04.2019. iesniegumu par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Liepu iela 3B, (kadastra
Nr.80130030184) Saulkrastos, Saulkrastu novadā, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu, pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.2024.gadam grozījumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 493.punktu, 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”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,Energoplāns’’ izstrādāto zemes ierīcības projektu Liepu ielā 3,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā (kad.apz.80130030184).
2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80130030281 –
Liepu iela 3E, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0,1201 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80130030282 –
Liepu iela 3D, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0,1201 ha.
4. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80130030279 –
Murjāņu iela 1E, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0,1201 ha.
5. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80130030278 –
Murjāņu iela 1D, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0,1201 ha.
6. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80130030280 –
Liepu iela 3F, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0,1201 ha.
7. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80130030283 –
Liepu iela 3B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0,15 ha un dabas pamatnes, parki, skvēri, zaļās
zonas un citas teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda
klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa, kods 0501, platība 0.2184 ha.
8. Lēmumu un rēķinu par 5 (piecu) adrešu piešķiršanu nosūtīt uz SIA ,,Energoplāns’’ uz
adresi Zaķusalas krastmala 33, Rīga, LV-1050.
9. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.
10. 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.1125 protokola pielikumā.
§21
Par apvienota projektēšanas un būvniecības iepirkuma veikšanu projekta īstenošanas
nodrošināšanai
Ziņo N.Līcis. Informē, ka izskatot galvenās prioritātes, tika lūgts Attīstības un plānošanas nodaļai
konsultēties ar Lauku atbalsta dienestu, lai precizētu izmantošanas mērķi, jo projektā paredzētā
koka laipa nav primārā nepieciešamība Zvejniekciema stadionā.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs P.Lielmanis ziņo, ka sazinājies ar Lauku atbalsta
dienestu, kuriem nebūtu nekas pretī, ja būve tiktu pārcelta uz upes otru krastu, bet minētais
jautājums būtu jāsaskaņo ar publisko un privāto partnerattiecību biedrību “SERNIKON”, kura pēc
tam saskaņos arī ar Lauku atbalsta dienestu.
N.Līcis sniedz savu priekšlikumu par pieeju "Aģes" tiltam un iespējamo finansējuma apmaksu
projektam. Noskaidro, vai minētajā jautājumā nepieciešams Domes sēdes lēmums.
P.Lielmanis uzskata, ka lēmumu nav nepieciešams pieņemt, tiks sagatavota vēstule publisko un
privāto partnerattiecību biedrībai “SERNIKON”.
N.Līcis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu.
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Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Paula
Lielmaņa 16.04.2019. iesniegumu Par apvienota projektēšanas un būvniecības iepirkuma
izsludināšanu projekta īstenošanas nodrošināšanai, pamatojoties uz 27.09.2018. Saulkrastu novada
domes lēmumu Nr.794 (Prot.Nr.16/2018§39) “Par dalību Zivsaimniecības Rīcības programmas
2014.-2020.gadam pasākumā „Sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ar projektu
“Ieguldījums sporta un atpūtas bāzes "Aģe" izveidē Zvejniekciema stadiona teritorijā”, Lauku
atbalsta dienesta 17.10.2018. lēmumu Nr. 04.6-11/18/949 “Lēmums par projekta iesnieguma
apstiprināšanu”, Lauku atbalsta dienesta 10.04.2019 lēmumu Nr. 04.6-11/19/272-e “Lēmums par
grozījumiem projektā Nr. 18-04-FL02-F043.0202-000002”, un uz likuma „Par pašvaldībām” 12.
un 15. pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.
2. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam Paulam Lielmanim sagatavot vēstuli publisko
un privāto partnerattiecību biedrībai “SERNIKON” par izmantošanas mērķa precizēšanu.
§22
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis. Informē, ka ir iesniegta viena sūdzība no izsoles pretendenta.
V.Spitane informē, ka sazinājās ar Pašvaldības policijas priekšnieku, lai apskatītu video ierakstu,
un tika secināts, ka izsoles dalībnieks ir ieradies laikā, pirms plkst.9.45, tādēļ klientu apkalpošanas
speciālistes pieņēma lēmumu pieņemt un reģistrēt minētā izsoles dalībnieka pieteikumus. Uzskata,
ka bija pamatoti reģistrēt dalībnieka pieteikumus, jo tika ievēroti tiesiskās paļāvības principi.
N.Līcis skaidro, ka persona bija izrādījusi vēlmi piedalīties nomas tiesību izsolē iemaksājot dalības
maksu laicīgi un informē, ka izsoles dalībnieks bija ieradies uz izsoli plkst.9.43, savukārt, klientu
apkalpošanas centrā bija izveidojusies rinda, tādēļ bija radusies aizkavēšanās pie dokumentu
reģistrācijas, tomēr līdz izsoles sākumam tā tika pabeigta. Ziņo, ka ir iesniegts Juridiskās nodaļas
atzinums, kurā norāda, ka dēļ minētā gadījuma, nav pamats noraidīt izsoles rezultātus.
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu Nr.1092 ,,Par nomas
zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoles organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2019.gada 17.aprīlī notikušajā izsolē tika
izsolīta nekustamā īpašuma daļa Bērzu ielas galā.
17.04.2019. ir saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres iesniegums par neapbūvēta
zemesgabala daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un izsoles protokols Nr.2.
Nekustamā īpašuma nomas tiesības nosolīja SIA “GM Project”, par 360.00 euro (trīs simti
sešdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu.
Izsoles noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi” 35.punkts,
noteic, ka Saulkrastu novada dome apstiprina izsoles rezultātus kārtējā domes sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma daļas, neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr.
80130030098, Saulkrastos Bērzu ielas galā, nomas tiesību izsolē nosolīto cenu 360,00 euro
(trīs simti sešdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu, kuru 2019.gada 17.aprīlī nomas izsolē
nosolīja SIA,,GM Project”, reģ.Nr.40003137716, juridiskā adrese Bajāru iela 14-26, Rīga,
LV-1006.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai noslēgt zemes nomas līgumu septiņu dienu laikā pēc nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1126 protokola pielikumā.
§23
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu Nr.1092 ,,Par nomas
zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoles organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2019.gada 17.aprīlī notikušajā izsolē tika
izsolīta nekustamā īpašuma daļa pie Katrīnbādes ielas.
17.04.2019. ir saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres iesniegums par neapbūvēta
zemesgabala daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un izsoles protokols Nr.3.
Nekustamā īpašuma nomas tiesības nosolīja SIA “Ancāns.lv”, par 120.00 euro (viens
simts divdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu.
Izsoles noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi” 35.punkts,
noteic, ka Saulkrastu novada dome apstiprina izsoles rezultātus kārtējā domes sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav,
„ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Ancāne,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma daļas, neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr.
80130030098, Saulkrastos pie Katrīnbādes ielas, nomas tiesību izsolē nosolīto cenu 120,00
euro (viens simts divdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu, kuru 2019.gada 17.aprīlī nomas
izsolē nosolīja SIA ,,Ancāns.lv”, reģ.Nr.40203174607, juridiskā adrese Pīlādžu iela 22,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai noslēgt zemes nomas līgumu septiņu dienu laikā pēc nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1127 protokola pielikumā.
§24
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
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Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu Nr.1092 ,,Par nomas
zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoles organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2019.gada 17.aprīlī notikušajā izsolē tika
izsolīta nekustamā īpašuma daļa Raiņa ielas galā (zemes gabals Nr.3).
17.04.2019. ir saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres iesniegums par neapbūvēta
zemesgabala daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un izsoles protokols Nr.4.
Nekustamā īpašuma nomas tiesības nosolīja SIA “Starkite”, par 470.00 euro (četri simti
septiņdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu.
Izsoles noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi” 35.punkts,
noteic, ka Saulkrastu novada dome apstiprina izsoles rezultātus kārtējā domes sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma daļas, neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr.
80130020246, Saulkrastos Raiņa ielas galā (zemes gabals Nr.3), nomas tiesību izsolē
nosolīto cenu 470,00 euro (četri simti septiņdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu, kuru
2019.gada 17.aprīlī nomas izsolē nosolīja SIA ,,Starkite”, reģ.Nr.40203181011, juridiskā
adrese ,,Ezerkalni’’, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai noslēgt zemes nomas līgumu septiņu dienu laikā pēc nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1128 protokola pielikumā.
§25
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu Nr.1092 ,,Par nomas
zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoles organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2019.gada 17.aprīlī notikušajā izsolē tika
izsolīta nekustamā īpašuma daļa Raiņa ielas galā (zemes gabals Nr.4).
17.04.2019. ir saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres iesniegums par neapbūvēta
zemesgabala daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un izsoles protokols Nr.5.
Nekustamā īpašuma nomas tiesības nosolīja /vārds, uzvārds/, par 670.00 euro (seši simti
septiņdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu.
Izsoles noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi” 35.punkts,
noteic, ka Saulkrastu novada dome apstiprina izsoles rezultātus kārtējā domes sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma daļas, neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr.
80130020246, Saulkrastos Raiņa ielas galā (zemes gabals Nr.4), nomas tiesību izsolē
nosolīto cenu 670,00 euro (seši simti septiņdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu, kuru
2019.gada 17.aprīlī nomas izsolē nosolīja /vārds, uzvārds/, personas kods /personas kods/,
dzīvesvietas adrese /adrese/.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai noslēgt zemes nomas līgumu septiņu dienu laikā pēc nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1129 protokola pielikumā.
§26
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu Nr.1092 ,,Par nomas
zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoles organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2019.gada 17.aprīlī notikušajā izsolē tika
izsolīta nekustamā īpašuma daļa Bīriņu ielas galā (zemes gabals Nr.5).
17.04.2019. ir saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres iesniegums par neapbūvēta
zemesgabala daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un izsoles protokols Nr.6.
Nekustamā īpašuma nomas tiesības nosolīja SIA ,,DD Entertainment’’, par 770.00 euro
(septiņi simti septiņdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu.
Izsoles noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi” 35.punkts,
noteic, ka Saulkrastu novada dome apstiprina izsoles rezultātus kārtējā domes sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma daļas, neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr.
80130020246, Saulkrastos Bīriņu ielas galā (zemes gabals Nr.5), nomas tiesību izsolē
nosolīto cenu 770,00 euro (septiņi simti septiņdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu, kuru
2019.gada 17.aprīlī nomas izsolē nosolīja SIA ,,DD Entertainment’’, reģ.Nr.40103823723,
juridiskā adrese Andrejostas iela 22-9, Rīga, LV-1045.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai noslēgt zemes nomas līgumu septiņu dienu laikā pēc nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1130 protokola pielikumā.
§27
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
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Ziņo N.Līcis.
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu Nr.1092 ,,Par nomas
zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoles organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2019.gada 17.aprīlī notikušajā izsolē tika
izsolīta nekustamā īpašuma daļa Bīriņu ielas galā (zemes gabals Nr.6).
17.04.2019. ir saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres iesniegums par neapbūvēta
zemesgabala daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un izsoles protokols Nr.7.
Nekustamā īpašuma nomas tiesības nosolīja SIA ,,MOMI’’, par 750.00 euro (septiņi simti
piecdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu.
Izsoles noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi” 35.punkts,
noteic, ka Saulkrastu novada dome apstiprina izsoles rezultātus kārtējā domes sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma daļas, neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr.
80130020246, Saulkrastos Bīriņu ielas galā (zemes gabals Nr.6), nomas tiesību izsolē
nosolīto cenu 750,00 euro (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu, kuru
2019.gada 17.aprīlī nomas izsolē nosolīja SIA ,,MOMI’’, reģ.Nr.40103902614, juridiskā
adrese ,,Roze 298’’, Roze, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai noslēgt zemes nomas līgumu septiņu dienu laikā pēc nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1131 protokola pielikumā.
§28
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu Nr.1092 ,,Par nomas
zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoles organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2019.gada 17.aprīlī notikušajā izsolē tika
izsolīta nekustamā īpašuma daļa Bīriņu ielas galā (zemes gabals Nr.7).
17.04.2019. ir saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres iesniegums par neapbūvēta
zemesgabala daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un izsoles protokols Nr.8.
Nekustamā īpašuma nomas tiesības nosolīja SIA ,,MOMI’’, par 950.00 euro (deviņi simti
piecdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu.
Izsoles noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi” 35.punkts,
noteic, ka Saulkrastu novada dome apstiprina izsoles rezultātus kārtējā domes sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
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„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma daļas, neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr.
80130020246, Saulkrastos Bīriņu ielas galā (zemes gabals Nr.7), nomas tiesību izsolē
nosolīto cenu 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu, kuru
2019.gada 17.aprīlī nomas izsolē nosolīja SIA ,,MOMI’’, reģ.Nr.40103902614, juridiskā
adrese ,,Roze 298’’, Roze, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai noslēgt zemes nomas līgumu septiņu dienu laikā pēc nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.

Lēmums Nr.1132 protokola pielikumā.
§29
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu Nr.1092 ,,Par nomas
zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoles organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2019.gada 17.aprīlī notikušajā izsolē tika
izsolīta nekustamā īpašuma daļa Bīriņu ielas galā (zemes gabals Nr.8).
17.04.2019. ir saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres iesniegums par neapbūvēta
zemesgabala daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un izsoles protokols Nr.9.
Nekustamā īpašuma nomas tiesības nosolīja SIA ,,MOMI’’, par 810.00 euro (astoņi simti
desmit euro, 00 centi) par vienu gadu.
Izsoles noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi” 35.punkts,
noteic, ka Saulkrastu novada dome apstiprina izsoles rezultātus kārtējā domes sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma daļas, neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr.
80130020246, Saulkrastos Bīriņu ielas galā (zemes gabals Nr.8), nomas tiesību izsolē
nosolīto cenu 810,00 euro (astoņi simti desmit euro, 00 centi) par vienu gadu, kuru
2019.gada 17.aprīlī nomas izsolē nosolīja SIA ,,MOMI’’, reģ.Nr.40103902614, juridiskā
adrese ,,Roze 298’’, Roze, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai noslēgt zemes nomas līgumu septiņu dienu laikā pēc nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1133 protokola pielikumā.
§30
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos,
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nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu Nr.1092 ,,Par nomas
zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoles organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2019.gada 17.aprīlī notikušajā izsolē tika
izsolīta nekustamā īpašuma daļa Vidrižu ielas galā (zemes gabals Nr.9).
17.04.2019. ir saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres iesniegums par neapbūvēta
zemesgabala daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un izsoles protokols Nr.10.
Nekustamā īpašuma nomas tiesības nosolīja /vārds, uzvārds/, par 780.00 euro (septiņi
simti astoņdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu.
Izsoles noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi” 35.punkts,
noteic, ka Saulkrastu novada dome apstiprina izsoles rezultātus kārtējā domes sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma daļas, neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr.
80130020246, Saulkrastos Vidrižu ielas galā (zemes gabals Nr.9), nomas tiesību izsolē
nosolīto cenu 780,00 euro (septiņi simti astoņdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu, kuru
2019.gada 17.aprīlī nomas izsolē nosolīja /vārds, uzvārds/, personas kods /personas kods/,
dzīvesvietas adrese /adrese/.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai noslēgt zemes nomas līgumu septiņu dienu laikā pēc nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1134 protokola pielikumā.
§31
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu Nr.1092 ,,Par nomas
zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoles organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2019.gada 17.aprīlī notikušajā izsolē tika
izsolīta nekustamā īpašuma daļa Vidrižu ielas galā (zemes gabals Nr.10).
17.04.2019. ir saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres iesniegums par neapbūvēta
zemesgabala daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un izsoles protokols Nr.11.
Nekustamā īpašuma nomas tiesības nosolīja /vārds, uzvārds/, par 800.00 euro (astoņi simti
euro, 00 centi) par vienu gadu.
Izsoles noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi” 35.punkts
noteic, ka Saulkrastu novada dome apstiprina izsoles rezultātus kārtējā domes sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma daļas, neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr.
80130020246, Saulkrastos Vidrižu ielas galā (zemes gabals Nr.10), nomas tiesību izsolē
nosolīto cenu 800,00 euro (astoņi simti euro, 00 centi) par vienu gadu, kuru 2019.gada
17.aprīlī nomas izsolē nosolīja /vārds, uzvārds/, personas kods /personas kods/, dzīvesvietas
adrese /adrese/.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai noslēgt zemes nomas līgumu septiņu dienu laikā pēc nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1135 protokola pielikumā.
§32
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu Nr.1092 ,,Par nomas
zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoles organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2019.gada 17.aprīlī notikušajā izsolē tika
izsolīta nekustamā īpašuma daļa pludmalē ,,Rūķīši’’ (zemes gabals Nr.11).
17.04.2019. ir saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres iesniegums par neapbūvēta
zemesgabala daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un izsoles protokols Nr.12.
Nekustamā īpašuma nomas tiesības nosolīja SIA ,,ARTHA PROJEKTI’’ par 140.00 euro
(viens simts četrdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu.
Izsoles noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi” 35.punkts
noteic, ka Saulkrastu novada dome apstiprina izsoles rezultātus kārtējā domes sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma daļas, neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr.
80130010183, Saulkrastos pludmalē ,,Rūķīši’’ (zemes gabals Nr.11), nomas tiesību izsolē
nosolīto cenu 140,00 euro (viens simts četrdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu, kuru
2019.gada 17.aprīlī nomas izsolē nosolīja SIA ,,ARTHA PROJEKTI’’, reģ. Nr.
40103909701, juridiskā adrese Zušu iela 22, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai noslēgt zemes nomas līgumu septiņu dienu laikā pēc nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1136 protokola pielikumā.
§33
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Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu Nr.1092 ,,Par nomas
zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoles organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2019.gada 17.aprīlī notikušajā izsolē tika
izsolīta nekustamā īpašuma daļa pludmalē pie ,,Aizvējiem’’ (zemes gabals Nr.13).
17.04.2019. ir saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres iesniegums par neapbūvēta
zemesgabala daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un izsoles protokols Nr.13.
Nekustamā īpašuma nomas tiesības nosolīja /vārds, uzvārds/ par 100,00 euro (viens simts
euro, 00 centi) par vienu gadu.
Izsoles noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi” 35.punkts,
noteic, ka Saulkrastu novada dome apstiprina izsoles rezultātus kārtējā domes sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma daļas, neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr.
80330011148, Zvejniekciemā pludmalē pie ,,Aizvējiem’’ (zemes gabals Nr.13), nomas
tiesību izsolē nosolīto cenu 100,00 euro (viens simts euro, 00 centi) par vienu gadu, kuru
2019.gada 17.aprīlī nomas izsolē nosolīja /vārds, uzvārds/, personas kods /personas kods/,
dzīvesvietas adrese /adrese/.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai noslēgt zemes nomas līgumu septiņu dienu laikā pēc nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1137 protokola pielikumā
§34
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos,
nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo N.Līcis.
Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala daļas
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk – Izsoles noteikumi)
apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu Nr.1092 ,,Par nomas zemes
īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoles organizēšanu, nosacītās cenas
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
Izskatot Saulkrastu novada domes Izsoles komisijas sekretāres 17.04.2019. iesniegumu par
nenotikušu izsoli zemes gabala daļai Zvejniekciemā pie autostāvvietas ,,Koklītes’’ un,
pamatojoties uz Izsoles noteikumu 41.1.apakšpunktu, kas noteic, ka nomas izsole atzīstama par
nenotikušu, ja izsolē nav ieradies neviens solītājs,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
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„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības valdījumā esošā neapbūvēta zemesgabala daļas
pludmalē pie autostāvvietas ,,Koklītes’’ (kadastra Nr. 80330011148), Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 2019.gada 17.aprīļa izsoli par nenotikušu, jo līdz
noteiktam termiņam (13.04.2019. plkst. 9.50) nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Lēmums Nr.1138 protokola pielikumā
V.Spitane vērš uzmanību, ka šodien ir pēdējā diena, kad var iesniegt sūdzību par izsoli, tad
attiecīgi, to lēmumu, par kuru ir saņemta sūdzība, nevar parakstīt.
A.Horsts jautā, ko darīs ar nenosolīto zemes gabalu.
N.Līcis informē, ka visticamāk būs jārīko vēl viena nomas izsole.
A.Blankenbergs informē, ka bija interesenti uz minēto zemes gabalu.
A.Ancāns informē, ka pastāv iespēja, ka kāds no izsoles uzvarētājiem nenoslēgs līgumus, tādēļ
ierosina minētos jautājumus par zemes gabaliem izskatīt nākamajā Tautsaimniecības, attīstības un
vides komitejas sēdē.
§35
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo N.Līcis. Izskaidro nekustamā īpašuma atrašanās vietu.
Izskatot SIA ,,Projekts 77’’ zemes ierīkotājas 21.03.2019. iesniegumu par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Lemkini-2’’, (kadastra Nr.80330040008)
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa noteikšanu, pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam
grozījumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 493.punktu, 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” 15. punktu, kas nosaka, ka novadu un novadu pagastu apvidos, kas
atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētai zemes vienībai, viensētai vai ēkai piešķir nosaukumu,
neizmantojot ciparus, 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”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,Projekts 77’’ izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Lemkini -2’’,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā (kad.apz.80330040008).
2. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām un būvēm zemes ierīcības
projektā ar kadastra apz. 80330040798 – ,,Jaunlemkini’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601,
platība 0,12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods
0201, platība 0.37 ha.
3. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām un būvēm zemes ierīcības
projektā ar kadastra apz. 80330040799 – ,,Lemkini’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
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4.

5.
6.
7.

novads, noteikt lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība
0,17 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201,
platība 1.32 ha.
Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80330040800
– ,,Meža Lemkini’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, un zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.99 ha.
Lēmumu un rēķinu par 2 (divu) adrešu piešķiršanu nosūtīt uz SIA ,,Projekts 77’’ uz adresi
Stabu iela 15-77, Rīga, LV-1010.
Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.
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.1139 protokola pielikumā
Sēdi slēdz plkst.15.51
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

N.Līcis

Sēdi protokolēja

A.Štrombaha

Protokols parakstīts 02.05.2019.
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