Saulkrastu novada dome
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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 29. maijs

Nr.12/2019

Sēde sasaukta 2019. gada 29. maijs plkst. 14:00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 14:03
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha
Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Andris Dulpiņš, Ervīns Grāvītis, Alens
Horsts, Guna Lāčauniece, Sandra Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Bruno Veide,
Ivars Veide, Antra Deniškāne, Mārtiņš Kišuro
Nepiedalās deputāti:
Selga Osīte (iemesls nav zināms)
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts.
§1
Par domes 29.05.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšanu
N.Līcis aicina deputātus papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
 Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi
 Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu
 Par zemes īpašumu daļu iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoļu organizēšanu,
nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 32, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumā “Par Saulkrastu
novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam
transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu”
 Par pašvaldības izpilddirektora vietnieka atbrīvošanu no amata.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Par domes 29.05.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšanu
2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 24.04.2019. domes sēdes un 15.05.2019. ārkārtas
sēdes lēmumu izpildi
3. Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu
4. Par adreses maiņu
5. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi
6. Par Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma
apstiprināšanu
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
9. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
11. Par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa
rezultātu apstiprināšanu un līgumu slēgšanu
12. Par līguma neslēgšanu ar SIA „Crabs” par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas
izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu
13. Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/
14. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
16. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
17. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
18. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
19. Par pašvaldības iestādes “Saulkrastu sporta centrs” iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā var
piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu iestādes “Saulkrastu sporta centrs” darbiniekiem”
apstiprināšanu
20. Par Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2014.gada 26.februāra nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības
nolikums”” apstiprināšanu
21. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas
(VJMMS) pabalsta izmaksai
22. Par papildus līdzekļu piešķiršanu videonovērošanas ierīces darbības atjaunošanai
23. Par meliorācijas grāvju uzņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē
24. Par grozījumu veikšanu 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos un
izdevumos
25. Par grozījumu veikšanu Administrācijas 2019.gada budžeta plānā un dotācijas piešķiršanu
biedrībai “Baltijas skaņas”
26. Par grozījumiem projekta “STEM for Innovation” 2019.gada budžeta plānā
27. Par grozījumiem projekta “Class exchange project elaboration between Saulkrasti
Secondary School and Lyseotie school” 2019.gada budžeta plānā
28. Par grozījumiem projekta “Generation Z at School” 2019.gada budžeta plānā
29. Par Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu novada dome” pretkorupcijas
pasākumu plāna 2019. - 2022.gadam apstiprināšanu
30. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
31. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
32. Par 2019.gada 7.marta lēmuma „Par 2019.gada 6.februāra Administratīvā akta
„Maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli Nr.19-5098” atstāšanu spēkā”
atstāšanu spēkā
33. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība”

34. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības
budžeta Vēlēšanu komisijai darbības nodrošināšanai
35. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
36. Par grozījumiem domes 24.04.2019. lēmumā Nr. 1125 „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu”
37. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2019.gada 24.aprīļa sēdes lēmumā Nr.1110 „Par
zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu”
38. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējos
noteikumos Nr.9 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu
39. Par grozījumu veikšanu “Administrācija – Valdības funkcija tautsaimniecība” 2019.gada
budžeta plānā un dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
40. Par Zvejniekciema vidusskolas telpu nomas maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķina
apstiprināšanu
41. Par Saulkrastu sporta centrs telpu nomas maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķina
apstiprināšanu
42. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi
43. Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu
44. Par zemes īpašumu daļu iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoļu organizēšanu,
nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
45. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 32, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
46. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumā “Par Saulkrastu
novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam
transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu”
47. Par pašvaldības izpilddirektora vietnieka atbrīvošanu no amata.
§2
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 24.04.2019. domes sēdes un 15.05.2019. ārkārtas
sēdes lēmumu izpildi
Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 24.04.2019. domes sēdes un
15.05.2019. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi. Ziņo, ka visi uzdevumi ir izpildīti, un informē par
Saulkrastu estrādes projekta virzību. Ziņo, ka ir panākta vienošanās ar būvnieku par Zvejniekciema
kultūras nama nodošanu ekspluatācijā līdz š.g. 20.augustam. Informē par aktuālajiem projektiem.
E.Grāvītis jautā A.I.Zaharānam, ko paredz minētā vienošanās par Zvejniekciema kultūras namu.
A.I.Zaharāns atbild, ka Saulkrastu novada dome ietur 10% soda naudas, 50% tiek samaksāti par
veiktajiem darbiem un kad tiks novērsti defekti, kuri minēti decembra defektu aktā, tad atlikušo
summu, pēc pilnībā paveiktiem darbiem, apmaksās.
E.Grāvītis noskaidro, vai uzņēmējs atzīst defektā aktā minētos defektus un vai apņemas tos
novērst.
A.I.Zaharāns atbild piekrītoši.
L.Vaidere uzdod jautājumu par ceļa stāvokli un remontiem Melnsila ielas un Upes ielas rajonā.
A.I.Zaharāns atbild, ka minēto teritoriju apsekoja speciālists, tika veikti ceļa seguma izlīdzināšanas
darbi un tiek risināts jautājums par luksofora uzstādīšanu. Darbus varētu pabeigt ātrāk nekā
termiņā paredzēts.
N.Līcis papildus informē, ka tiks izsludināts iepirkums biedrības “Sernikon” projektam par gājēju
ietvi pie Aģes tiltiņa.
E.Grāvītis jautā, kāda ir virzība jautājumā par izglītības attīstības koncepcijas izstrādi.
N.Līcis atbild, ka minētais jautājums tiek pārrunāts ar blakus pašvaldībām, saistībā ar gaidāmo
novada reformu.

E.Grāvītis noskaidro, kad deputāti saņems informāciju jautājumos par reģionālo reformu un
izglītības reformu.
N.Līcis atbild, ka tiklīdz būs plašāka informācija, tad tuvāko mēnešu laikā tiks norunāta tikšanās
ar deputātiem.
§3
Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu
Ziņo N.Līcis. Infomē, ka ir sazinājies ar Ādažu novada pašvaldību par minēto jautājumu, un gala
tarifs veidojas ļoti līdzīgs kā Saulkrastu novada pašvaldībā.
A.Horsts ziņo, ka SIA “ZAAO” aprēķinātajā tarifā ir paredzēts apjoms 130 kg par 1,1 m3 lielu
konteineru, savukārt reālajā dzīvē, minētajiem konteineriem, patiesais svars ir 80-90 kg robežās.
Uzskata, ka plānotais tarifa pieaugums ir negodīgs. Izklāsta citu atkritumu apsaimniekotāju tarifus
un aicina deputātiem balsot “pret” SIA “ZAAO” tarifa palielināšanu, kura izveidos papildus
finanšu slogu Saulkrastu novada iedzīvotājiem 10% apmērā. Informē, ka SIA “ZAAO” jau bija
paaugstinājuši tarifu, pamatojoties uz dabas resursu nodokli.
E.Grāvītis norāda, ka ir nekorekti pārmest SIA “ZAAO” par regulāru tarifa paaugstināšanu, dabas
resursu nodoklis regulāri pieaug un septiņu gadu laikā SIA “ZAAO” nav palielinājis tarifu. Ziņo,
ka tiek izskatīts jautājums par 10% pieaugumu pret to tarifu, kuru SIA “ZAAO” piedāvāja septiņus
gadus atpakaļ. Izklāsta SIA “ZAAO” sniegto pakalpojuma klāstu. Uzskata, ka tarifa pieaugums ir
pamatots.
A.Horsts informē, ka Jūrmalas pašvaldībā katrs konteineris tiek nosvērts un tad ir zināms precīzs
katra atkritumu konteinera kopējais svars. Ziņo, ka tiek lemts par papildus maksas uzlikšanu
novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
N.Līcis izsaka savu viedokli par SIA “ZAAO” pakalpojumu un aicina deputātus balsot par
sagatavoto lēmuma projektu.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 7 (N.Līcis, B.Veide, E.Grāvītis, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece I.Veide), „PRET”- 5 (A.Horsts, L.Vaidere, A.Aparjode, S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga), „ATTURAS”- 2 (S.Ancāne, M.Kišuro),
Lēmums nav pieņemts.
§4
Par adreses maiņu
Ziņo N.Līcis.
Izskatot /vārds, uzvārds/ iesniegumu, ņemot vērā Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas
nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1547 II.daļas 2.iedaļas 1.1.un 1.2.
ierakstu, Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 3., 9., 13.punktu, atbilstoši
2019.gada 15.maija Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas
atzinumam (prot.Nr.05/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt adresi ēkai – vasarnīcai ar kadastra apzīmējumu 8013 003 0802 002, Lauku ielā 36,

Saulkrastos, Saulkrastu novadā, un piešķirt vasarnīcai ar kadastra apzīmējumu 8013 003
0802 002, jaunu adresi: Lauku iela 36A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160.
Lēmums Nr.1148 protokola pielikumā.
§5
Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo N.Līcis.
Izskatot zemesgabalu Saulkrastos, Kāpu ielā 14A, 10A īpašnieku /vārds, uzvārds/ un
/vārds, uzvārds/ 29.04.2019. iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu, lai
precizētu savstarpējās robežas un noteiktu servitūtu nekustamiem īpašumiem Kāpu iela 10A, Kāpu
iela 12, Kāpu iela 14A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 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”, atbilstoši 2019.gada 15.maija Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības
un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.05/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Kāpu iela 10A (kadastra Nr.80130030969), Kāpu iela
12 (kadastra Nr.80130030918), Kāpu iela 14A (kadastra Nr.80130030968), 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.1149 protokola pielikumā.
§6
Par Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
A.Horsts noskaidro, vai Saulkrastos arī ir Civilās aizsardzības komisija. B.Veide atbild, ka ir
kopēja komisija ar Carnikavu, Garkalni un Ādažiem. A.Horsts piemin stipro vētru, kurā bija
sagāzušies koki un netika sasaukta komisija.
G.Lipinika izskaidro, ka minētajā vētrā nebija izsludināta ārkārtas situācija.
Saulkrastu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija ir izstrādājusi jaunu
Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu.
Pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu un Saulkrastu novada
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2019.gada 15.maija atzinumu (protokols
Nr.5/2019§12),

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu.
2. Nosūtīt apstiprinātu Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikumu Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājam
M.Sprindžukam.
Lēmums Nr.1150 protokola pielikumā.
§7
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
Ziņo N.Līcis.
Izskatot SIA ,,Ventspils mērnieks’’ sertificēta mērnieka 01.05.2019. iesniegumu par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Saulkalni’’ (kadastra
Nr.80330031008), 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” 14. Punktu 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 un Tautsaimniecības, attīstības
un vides komitejas 15.05.2019. atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,Ventspils mērnieks’’ izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Saulkalni’’,
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā (kad.Nr.80330031008).
2. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80330033015
– ,,Jaunsaulkalni’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi,
zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 1.286
ha un zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā kods 1101, platība 0.034 ha.
3. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80330033016
– ,,Meža Saulkalni’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi, zeme
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 5.00 ha
4. Lēmumu un rēķinu par vienas adreses piešķiršanu nosūtīt uz SIA ,,Ventspils mērnieks’’ epasta adresi edgars.udris@ventspilsmernieks.lv.
5. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.
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.1151 protokola pielikumā.

§8
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo N.Līcis.
Izskatot SIA ,,Limbažu mērniecības birojs’’ sertificēta mērnieka 30.04.2019. iesniegumu
par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem ,,Kalni’’ (kadastra
Nr.80330010717) un ,,Ievkalni’’ (kadastra Nr.80330011465) Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā,
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”
12.2 punktu, kas nosaka, ka katrai nākamajai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām, kuras
būvēs vai ir uzbūvētas uz apbūvei paredzētas zemes vienības, piešķir jaunu adresi 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, un
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.05.2019. atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,Limbažu mērniecības birojs’’ izstrādāto zemes ierīcības projektu
,,Kalni’’ un ,,Ievkalni’’, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā
(kad.Nr.80330010717 un 80330011465).
2. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām un būvēm zemes ierīcības projektā
ar kadastra apz. 80330011577 – ,,Kalni’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, noteikt lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība
0,3615 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām un būvēm zemes ierīcības projektā
ar kadastra apz. 80330011579 – ,,Ievkalni’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, noteikt lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība
0,4401 ha.
4. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām un būvēm zemes ierīcības projektā
ar kadastra apz. 80330011578 – ,,Egļkalni’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, noteikt lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība
0,24 ha.
5. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam ar kadastra apz. 80330011260 – ,,Lejaskalni’’,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi, zeme uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.7915 ha.
6. Lēmumu un rēķinu par vienas adreses piešķiršanu nosūtīt uz SIA ,,Limbažu mērniecības
birojs’’ uz adresi Rīgas iela 16-413, Rīga, LV-4001.
7. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.
8. 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.1152 protokola pielikumā.

§9
Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo N.Līcis.
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 03.05.2019. iesniegumu par zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu īpašumiem, kas atrodas Saulkrastos, Rīgas ielā 55 un Rīgas ielā 57,
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”, atbilstoši 2019.gada 15.maija Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.05/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Rīgas iela 55 (kadastra apz. 80130030078) un Rīgas
iela 57 (kadastra apz.80130030443), 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.1153 protokola pielikumā.
§10
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
Ziņo N.Līcis.
Izskatot SIA ,,Rīgas mērniecības birojs” sertificēta zemes ierīkotāja /vārds, uzvārds/
03.05.2019. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
Mētru iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 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, atbilstoši 2019.gada 15.maija Saulkrastu
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.05/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:

1. Apstiprināt SIA ,,Rīgas mērniecības birojs” izstrādāto zemes ierīcības projektu Mētru iela
2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kad.Nr.80130010380).
2. Piešķirt adresi zemes gabalam Nr.1 zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80130010012
– Mētru iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - zeme uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.7199 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam Nr.2 zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80130010013
– Mētru iela 2B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, platība 0,24 ha.
4. Lēmumu un rēķinu par vienas adreses piešķiršanu nosūtīt uz SIA ,,Rīgas mērniecības
birojs” uz Puškina iela 14, Rīga, LV - 1050.
5. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.
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.1154 protokola pielikumā.
§11
Par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa
rezultātu apstiprināšanu un līgumu slēgšanu
Ziņo N.Līcis.
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja I.Kārkliņa informē, ka projekti jārealizē līdz
š.g. 30.novembrim. Izklāsta katras biedrības iesniegto projektu pieteikumus.
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 27.03.2019. lēmumu nr.1083 “Par Saulkrastu novada
pašvaldības finansēto nevalstisko organizāciju projektu konkursu” tika izsludināts konkurss ar
pieteikšanās termiņu 07.05.2019. Noteiktajā termiņā tika saņemti 4 (četri) nevalstisko organizāciju
projektu pieteikumi, kurus izvērtēja Vērtēšanas komisija. Visi 4 (četri) pretendentu pieteikumi
atbilda vērtēšanas kritērijiem un saņēma punktu skaitu, kas pārsniedza minimālās prasības.
Pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības rīkotā projektu konkursa rezultātiem,
kurus, atbilstoši Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.marta sēdē apstiprinātajam Nolikumam
“Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa nolikums”,
izvērtēja vērtēšanas komisija un saskaņā ar 5.14.apakšpunktu Vērtēšanas komisija izvirza domes
lēmumprojektā konkursa uzvarētājiem piešķiramā līdzfinansējuma apmēru, likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, L.Vaidere, S.Ancāne,
M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa,
O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās
A.Horsts,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Vērtēšanas komisijas lēmumu.
2. Piešķirt Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējumu:
2.1. biedrībai “Bērzu aleja 3” (reģ. nr. 40008173906) – 456,66 EUR;
2.2. biedrībai “Tūrisma Attīstības Biedrība” (reģ. nr. 40008284135) – 1130,00 EUR.
2.3. biedrībai „Saulkrastu kora biedrība ANIMA” (reģ. nr. 40008173215) – 1950,00
EUR.
2.4. biedrībai “Saulkrasti Adventure” (reģ. nr. 40008283765) – 2000,00 EUR.
3. Noslēgt līgumus ar konkursa prasībām atbilstošo projektu īstenotājiem – biedrību
“Bērzu aleja 3”, biedrību “Tūrisma Attīstības Biedrība”, biedrību „Saulkrastu kora

4.

biedrība ANIMA” un biedrību “Saulkrasti Adventure” par konkursā pieteikto projektu
īstenošanu un pretendentu līdzfinansējuma nodrošināšanu.
Atbildīgs par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.

Lēmums Nr.1155 protokola pielikumā.
§12
Par līguma neslēgšanu ar SIA „Crabs” par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas
izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo O.Vanaga.
L.Vaidere ierosina pašvaldībai turpmāk slēdzot līgumu ar citiem uzņēmumiem, pārbaudīt vai tām
nav nodokļu parādu.
O.Vanaga izskaidro, ka uz līguma slēgšanas brīdi nevar būt nodokļa parādu.
2019.gada 26.aprīlī Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts privātās
pirmsskolas izglītības iestādes „Krabītis”, reģistrācijas apliecības numurs 3701803204 licences
Nr. V-9445, dibinātājas SIA „Crabs”, reģistrācijas Nr. 50203045261, juridiskā adrese: Kleistu iela
17-30, Rīga, LV 1067, vadītājas /vārds, uzvārds/, 2019.gada 15.aprīļa iesniegums ar lūgumu
noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma
nodrošināšanu un pašvaldības kompensācijas izmaksu.
Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu „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” (Nr.SN24/2016) (turpmāk – pašvaldības saistošie noteikumi) 4.1.apakšpunkts nosaka, ka
iesaistīties pašvaldības kompensētā pirmsskolas vecuma bērnu izglītības pakalpojuma sniegšanā
var privātās pirmsskolas izglītības iestādes, kas ir reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Saskaņā ar 2010.gada 17.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.788 "Valsts izglītības
informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība" 3.punktu, privātā pirmsskolas
izglītības iestāde „Krabītis” 2017.gada 13.oktobrī ir reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministrijā ar reģistrācijas numuru Nr.3701803204, un Izglītības kvalitātes dienesta
Vispārējās izglītības programmas reģistrā ar Nr. V-9445 (Vispārējās pirmskolas izglītības
programma).
2017.gada 23.janvārī SIA „Crabs”, ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar
Nr.50203045261.
2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 “Noteikumi par izmaksu
noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 16.punkts nosaka,
ka līguma slēgšanas laikā pašvaldība pārliecinās, ka pašvaldības atbalsta saņēmējam uz iepriekšējā
kalendāra mēneša pēdējo dienu nav nodokļu parādu. SIA „Crabs” uz 2019.gada 22.maiju ir Valsts
ieņēmumu dienestā administrēts nodokļu parāds 1382,99 euro apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 2015.gada
8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku
un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 16.punktu, Saulkrastu novada domes
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 15.maija (sēdes protokols
Nr.5/2019§2) atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ:
1. Atteikt SIA „Crabs”, reģistrācijas numurs 50203045261, slēgt līgumu par pašvaldības
līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu.
2. Lēmumu nosūtīt SIA „Crabs”, reģistrācijas numurs 50203045261, juridiskā adrese
Kleistu iela 17-30, Rīga, LV 1067.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.
Lēmums Nr.1156 protokola pielikumā.
§13
Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/
Ziņo O.Vanaga.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 26.04.2019. 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 2019.gada 15.maija atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.5/2019§3),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.
Lēmums Nr.1157 protokola pielikumā.

§14
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
Ziņo O.Vanaga.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
Alises Štrombahas 2019.gada 13.maija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo
noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā
kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un
27.5.apakšpunktu, kurš nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas
pārtraukšanu ar brīdi, kad zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu 13.punktā, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 15.maija sēdes atzinumu
(protokols Nr.5/2019),

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2019.gada 7.maiju pārtraukt pašvaldības kompensāciju izmaksu /vārds, uzvārds/.
Lēmums Nr.1158 protokola pielikumā.
§15
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo O.Vanaga.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 17.aprīļa 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 2019.gada 15.maija atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.5/2019§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 2.maiju aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 233,52 euro (divi simti trīsdesmit trīs euro, 52 centi) mēnesī par to, ka viņas dēls
/vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu
attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.1159 protokola pielikumā.
§16
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo O.Vanaga.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 2.maija 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 2019.gada 15.maija atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.5/2019§9),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 2.maiju aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 233,52 euro (divi simti trīsdesmit trīs euro, 52 centi) mēnesī par to, ka viņas dēls
/vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu
attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.1160 protokola pielikumā.
§17
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo O.Vanaga.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 10.maija 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 2019.gada 15.maija atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.5/2019§10),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 2.maiju aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 233,52 euro (divi simti trīsdesmit trīs euro, 52 centi) mēnesī par to, ka viņas dēls
/vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu
attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.1161 protokola pielikumā.
§18
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo O.Vanaga.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 14.maija 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 2019.gada 15.maija atzinumu par
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.5/2019§11),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 2.maiju aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 259,47 euro (divi simti piecdesmit deviņi euro, 47 centi) mēnesī par to, ka viņas
dēls /vārds, uzvārds/ saņem SIA „Patnis un partneri”, reģistrācijas numurs 50003976021,
privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Patnis” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.1162 protokola pielikumā.
§19
Par pašvaldības iestādes “Saulkrastu sporta centrs” iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā var
piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu iestādes “Saulkrastu sporta centrs” darbiniekiem”
apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
A.Dulpiņš informē, ka nav veikti nekādi precizējumi, kuri tika minēti Finanšu komitejā.
Diskusija par iekšējo noteikumu punktu precizēšanu. Diskusijā piedalās A.Aparjode, A.Dulpiņš,
L.Vaidere, O.Vanaga N.Līcis un G.Vīgants.
G.Lipinika izskaidro, ka visas iestādes nevar salikt kopā ar vienādiem noteikumiem, jo ir
koplīgumi un tos nevar tā pēkšņi izbeigt.
B.Veide ierosina pielīdzināt noteikumus koplīgumiem.
N.Līcis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, izpilddirektoram norīkot atbildīgo personu, kurš uz
nākamo komitejas sēdi sagatavos kopskatu par iestādēm un sagatavos variantus apstiprināšanai.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.
§20
Par Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2014.gada 26.februāra nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības
nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītājs Gatis Vīgants lūdz papildināt iekšējos
noteikumus ar iesniegtajiem precizējumiem.
N.Līcis nosauc G.Vīganta iesniegtos papildinājumus. Papildināt 19.punktu ar teikumu “atbilstoši
pielikumā Nr.2 pievienotajai formai”, pievienot 4.punktu ar tekstu “Svītrot Pielikumu Nr.1.” un
pievienot 5.punktu ar teikumu “Papildināt Nolikumu ar pielikumu Nr.2, redakcijā, kas pievienota
pie šīs vienošanās kā pielikums.”
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada
26.februāra nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikums””.
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi.

Lēmums Nr.1163 protokola pielikumā.
§21
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas
(VJMMS) pabalsta izmaksai
Ziņo N.Līcis.
Izskatot VJMMS direktores 15.04.2019. iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu
vienreizējā pabalsta izmaksai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
15.05.2019. sēdē (protokols Nr.5/2019§6), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 430,00 euro, lai
izmaksātu pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa nāvi.
2. Palielināt VJMMS budžeta plānu par 430,00 EUR (Struktūrvienība 101, ekonomiskās
klasifikācijas kods 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no
kuriem aprēķina iemaksas) par 180,00 EUR un ekonomiskās klasifikācijas kods 1228
(Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem neaprēķina
iemaksas) par 250,00 EUR.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos
Nr.SN1/2019 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1164 protokola pielikumā.
§22
Par papildus līdzekļu piešķiršanu videonovērošanas ierīces darbības atjaunošanai
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 26.04.2019. iesniegumu par papildus līdzekļu
piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas ēkas (Smilšu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā) bojāto
videonovērošanas kameru remontam, pamatojoties uz 2019.gada 9.aprīļa defekta aktu Nr.14a, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.05.2019. sēdē (protokols Nr.5/2019§7),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 420,00 euro, lai
saremontētu videonovērošanas kameru un nodrošinātu aizsardzību pret ļaunprātīgu rīcību
vai noziedzīgiem nodarījumiem Saulkrastu vidusskolas ēkā Smilšu ielā 3, Saulkrastos.
2. Palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta plānu par 420,00 euro (Struktūrvienība 02,
ekonomiskās klasifikācijas kods 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana)).

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1165 protokola pielikumā.
§23
Par meliorācijas grāvju uzņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē
Ziņo N.Līcis.
A.Horsts noskaidro vai ar nulles vērtību var uzņemt bilancē.
G.Vīgants atbild apstiprinoši.
B.Veide informē, ka lēmumā pie vārda Neibādes iela nepieciešams papildināt ar vārdu
“Zvejniekciems.”
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā
īpašuma speciālista 29.04.2019. iesniegumu par meliorācijas grāvju uzņemšanu grāmatvedības
bilancē, lai nodrošinātu meliorācijas sistēmas darbību. Saskaņā ar 2019.gada 16.maija Finanšu
komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.05/2019) un pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību”
2.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt grāmatvedības
bilancē meliorācijas grāvjus saskaņā ar sarakstu:
1.1. Celtnieku iela posmā no Ganību ielas līdz Ozolu ielai, Zvejniekciems, 415 m,
vērtība 0,00 euro.
1.2. Celtnieku iela posmā no Ganību ielas līdz Akmeņu ielai, Zvejniekciems - 705 m,
vērtība 0,00 euro.
1.3. Aģes iela posmā no Atpūtas ielas līdz Rožu ielai, Zvejniekciems - 180 m, vērtība
0,00 euro.
1.4. Draudzības iela posmā no Zaļās ielas līdz urgai, Zvejniekciems - 190 m, vērtība
0,00 euro.
1.5. Zaļā iela posmā no Draudzības ielas līdz Celtnieku ielai, Zvejniekciems - 85 m,
vērtība 0,00 euro.
1.6. 11.līnija Gaisma - 335 m, vērtība 0,00 euro.
1.7. 7.līnija Gaisma – 157 m, vērtība 0,00 euro.
1.8. Ķiršu iela, Mežvidi - 250 m, vērtība 0,00 euro.
1.9. Astotā iela, Vef Biķernieki - 215 m, vērtība 0,00 euro.
1.10. Ainažu iela posmā no Pērses ielas līdz Smilšu ielai - 130 m, vērtība 0,00 euro.
1.11. Mārstaļu iela posmā no Ozolu ielas līdz Neibādes ielai, Zvejniekciems - 250 m,
vērtība 0,00 euro.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1166 protokola pielikumā.
§24

Par grozījumu veikšanu 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos un
izdevumos
Ziņo N.Līcis. Noskaidro par lēmuma 4.punktu.
G.Vīgants izskaidro, ka apstiprinot budžetu, dotācija no Valsts Kultūrkapitāla fonda bija paredzēta
aģentūrai, bet tā tika likvidēta, tādēļ dotācija tiek pārlikta.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja 26.04.2019. iesniegumu par Saulkrastu novada pašvaldības
2019.gada ieņēmumu un izdevumu palielināšanu mērķdotācijām mācību līdzekļiem un
brīvpusdienām līdz 2019.gada septembrim, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 15.05.2019. sēdē (protokols Nr.5/2019§9), pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu
2019.gadam”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada ieņēmumu pozīcijas:
1.1. “Mērķdotācijas mācību literatūrai / mācību līdzekļiem” (ekonomiskās klasifikācijas
kods - EKK 18.625, struktūrvienība 02 - 7 025,00 euro; struktūrvienība 03 – 5292,00
euro; struktūrvienība 041 – 2 084,00 euro) par 14 401,00 euro apmērā;
1.2. “Mērķdotācijas brīvpusdienām” (ekonomiskās klasifikācijas kods - EKK 18.624,
struktūrvienība 02 - 15 487,00 euro; struktūrvienība 03 – 7 110,00 euro) par 22
597,00 euro apmērā.
2. Samazināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada ieņēmumu pozīcijas:
2.1. “Mērķdotācijas Saulkrastu kultūras centram” (ekonomiskās klasifikācijas kods EKK 18.6263, struktūrvienība 17; Finansējums 141) par 527,00 euro apmērā.
3. Palielināt izdevumus izdevumu pozīcijas:
3.1. “Mācību līdzekļu iegāde - Saulkrastu vidusskola” par 7 025,00 euro apmērā
(struktūrvienība 02, finansējums 127), paredzēt izdevumos šādos EKK:
3.1.1. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 3 000,00 euro;
3.1.2. EKK 5233 (Bibliotēku uzkrājumi) par 4 025,00 euro.
3.2. “Mācību līdzekļu iegāde - Zvejniekciema vidusskola” par 5 126,00 euro apmērā
(struktūrvienība 03, finansējums 127), paredzēt izdevumos šādos EKK:
3.2.1. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 4 000,00 euro;
3.2.2. EKK 5233 (Bibliotēku uzkrājumi) par 1 126,00 euro.
3.3. “Mācību līdzekļu iegāde pirmsskolas izglītībai - PII "Rūķītis"” par 2 084,00 euro
apmērā (struktūrvienība 041, finansējums 1232), paredzēt izdevumos šādos EKK:
3.3.1. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 2 084,00 euro.
3.4. “Mācību līdzekļu iegāde pirmsskolas izglītībai - Zvejniekciema vidusskola” par
166,00 euro apmērā (struktūrvienība 03, finansējums 1232), paredzēt izdevumos
šādos EKK:
3.4.1. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 166,00 euro.
3.5. “Brīvpusdienas - Saulkrastu vidusskola” par 15 487,00 euro apmērā (struktūrvienība
03, finansējums 123), paredzēt izdevumos šādos EKK:
3.5.1. EKK 2263 (Ēdināšanas izdevumi) par 15 487,00 euro.
3.6. “Brīvpusdienas - Zvejniekciema vidusskola” par 7 110,00 euro apmērā
(struktūrvienība 03, finansējums 123), paredzēt izdevumos šādos EKK:
3.6.1. EKK 2263 (Ēdināšanas izdevumi) par 7 110,00 euro.

3.7. “Mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai no Latvijas
Nacionālā kultūras centra” par 6 511,00 euro apmērā (struktūrvienība 17,
finansējums 141), paredzēt izdevumos šādos EKK:
3.7.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 5 247,00 euro;
3.7.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 1 264,00 euro.
4. Samazināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada izdevumu pozīcijas:
4.1. “Dotācija pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”” par 7 025,00
euro apmērā (struktūrvienība 14), paredzēt izdevumos šādos EKK:
4.1.1. EKK 7230 (Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti padotības
iestādēm) par 7 025,00 euro.
5. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1167 protokola pielikumā.
§25
Par grozījumu veikšanu Administrācijas 2019.gada budžeta plānā un dotācijas piešķiršanu
biedrībai “Baltijas skaņas”
Ziņo N.Līcis. Precizēt brīvdabas koncerta datumu uz 10.augustu.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja 10.05.2019. iesniegumu par Saulkrastu novada pašvaldības
2019.gada dotācijas piešķiršanu biedrībai, lai realizētu koncertu Saulkrastu pludmalē, kas izskatīts
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.05.2019. sēdē (protokols Nr.5/2019§10),
pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 2019.gadam”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa,
O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (S.Ancāne),
NOLEMJ:
1. Piešķirt dotāciju 2019.gadā “Baltijas skaņas” biedrībai 4 500,00 euro (bez PVN) apmērā,
lai atbalstītu brīvdabas koncerta organizēšanu Saulkrastos 2019.gada 10.augustā.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos:
1.1. samazināt Administrācijas (Struktūrvienība 0111, M111) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 3262 (Valsts un pašvaldību budžeta
dotācija komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām) par 4
500,00 euro;
1.2. palielināt Administrācijas (Struktūrvienība 0111, M111) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta
dotācija biedrībām un nodibinājumiem) par 4 500,00 euro, lai piešķirtu dotāciju
biedrībai “Baltijas skaņas;
3. Noslēgt līgumu ar biedrību „ Baltijas skaņas” par dotācijas finanšu līdzekļu izmantošanu.
4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai 2019.gadā pārskaitīt dotāciju 4 500,00 euro apmērā
“Baltijas skaņas” biedrībai uz biedrības kontu LV53HABA0551034138989 pēc līguma
noslēgšanas ar biedrību .
5. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 2. punktā minētos grozījumus.

Lēmums Nr.1168 protokola pielikumā.
§26
Par grozījumiem projekta “STEM for Innovation” 2019.gada budžeta plānā
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja 10.05.2019. iesniegumu par grozījumiem projekta “STEM
for Innovation” 2019.gada budžeta plānā saistībā ar budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas
(EKK) precizēšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.05.2019. sēdē
(protokols Nr.5/2019§11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos:
1.1.samazināt projekta “STEM for Innovation” (Struktūrvienība 02, M4136, P5235)
budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 2233 (Transporta izdevumi) par 3 450,00 euro;
1.1.2. EKK 642308 (Stipendijas skolēniem) par 1 160,00 euro.
1.2. palielināt projekta “STEM for Innovation” (Struktūrvienība 02, M4136, P5235)
budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2121 (Ārvalstu komandējumi - dienas nauda) par 1 160,00 euro, lai
projekta brauciena laikā uz Kauņu apmaksātu 4 skolēniem kabatas naudu;
1.2.2. EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi - Pārējie komandējumu un dienestu
braucienu izdevumi) par 3 450,00 euro, lai apmaksātu projekta
komandējumam transporta biļetes skolēniem un skolotājiem.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 1. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1169 protokola pielikumā.
§27
Par grozījumiem projekta “Class exchange project elaboration between Saulkrasti
Secondary School and Lyseotie school” 2019.gada budžeta plānā
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja 10.05.2019. iesniegumu par grozījumiem projekta “Class
exchange project elaboration between Saulkrasti Secondary School and Lyseotie school”
2019.gada budžeta plānā saistībā ar budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas (EKK)
precizēšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.05.2019. sēdē (protokols
Nr.5/2019§12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos:
1.1. samazināt projekta “Class exchange project elaboration between Saulkrasti
Secondary School and Lyseotie school” (Struktūrvienība 02, M4135, P5129) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 2233 (Transporta izdevumi) par 17 764,00 euro.
1.2. palielināt projekta “Class exchange project elaboration between Saulkrasti
Secondary School and Lyseotie school” (Struktūrvienība 02, M4135, P5129) budžeta
izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi - Pārējie komandējumu un dienestu
braucienu izdevumi) par 17 764,00 euro, lai apmaksātu projekta komandējumam
paredzētās aviobiļetes.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 1. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1170 protokola pielikumā.
§28
Par grozījumiem projekta “Generation Z at School” 2019.gada budžeta plānā
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja 10.05.2019. iesniegumu par grozījumiem projekta
“Generation Z at School” 2019.gada budžeta plānā saistībā ar budžeta izdevumu ekonomiskās
klasifikācijas (EKK) precizēšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
15.05.2019. sēdē (protokols Nr.5/2019§13), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos:
1.1.
samazināt projekta “Generation Z at School” (Struktūrvienība 02, M4134, P5129)
budžeta izdevumu plānu:
1.1.1.
EKK 2233 (Transporta izdevumi) par 7 320,00 euro;
1.1.2.
EKK 642308 (Stipendijas skolēniem) par 3 132,00 euro.
1.2.
palielināt projekta “Generation Z at School” (Struktūrvienība 02, M4134, P5129)
budžeta izdevumu plānu:
1.2.1.
EKK 2121 (Ārvalstu komandējumi - dienas nauda) par 3 132,00 euro, lai
projekta brauciena laikā uz Atēnām apmaksātu 9 skolēniem kabatas naudu;
1.2.2.
EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi - Pārējie komandējumu un dienestu
braucienu izdevumi) par 7 320,00 euro, lai apmaksātu projekta komandējumam
lidmašīnu biļetes 9 skolēniem un 3 skolotājiem.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 1. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1171 protokola pielikumā.

§29
Par Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu novada dome” pretkorupcijas
pasākumu plāna 2019. - 2022.gadam apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu novada dome” pretkorupcijas
pasākumu plāna 2019.-2022.gadam projektu, kas izstrādāts, lai mazinātu iespējamos riskus
amatpersonu darbībā saistībā ar interešu konfliktu un stiprinātu ētiskumu pašvaldības iestādē
“Saulkrastu novada dome”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, 2018.gada 27.decembra Saulkrastu novada domes iekšējiem noteikumu Nr. IeN 24/2018
„Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Saulkrastu novada
pašvaldībā” 9.punktu, un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2019.gada 15.maija
atzinumu (protokols Nr.5/2019§16),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu novada dome”
pretkorupcijas pasākumu plānu 2019. - 2022.gadam.
2. Noteikt plānam “Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu novada dome”
pretkorupcijas pasākumu plāns 2019.-2022.gadam” ierobežotas pieejamības informācijas
statusu.
3. Uzdot Lietvedības un personāla nodaļai veikt grozījumus iestādes “Saulkrastu novada
dome” ierobežotas pieejamības informācijas sarakstā 2019.gadam.
4. Par plāna izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1172 protokola pielikumā.
§30
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo N.Līcis. Informē, ka ir pievienoti klāt papildus iesniegumi.
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Stella Veismane
informē, ka lēmumu projekts tika sagatavots pirms minēto iesniegumu iesniegšanas, lūdz
papildināt lēmumu, ka ir iesniegti divi iesniegumi. Vienā no tiem tiek lūgts neizdeklarēt no
dzīvesvietas, savukārt otrā iesniegumā tiek informēts par prasības iesniegšanu tiesā.
A.Deniškāne jautā vai /vārds, uzvārds/ nav paspējusi iesniegt iesniegumus, ka tie netiek ņemti
vērā.
S.Veismane izskaidro, ka par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu skata Administratīvā tiesa, un
saskaņā ar likuma pantiem, bija pamats anulēt deklarēto dzīvesvietu. Izskaidro deklarētās
dzīvesvietas tiesiskos pamatus.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” 2019.gada
25.aprīļa iesniegumu “Par /vārds, uzvārds/ izdeklarēšanu”, /vārds, uzvārds/ 2019.gada 23.maija
un 2019.gada 28.maija iesniegumus 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”, atbilstoši 2019.gada 15.maija
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdes atzinumam (prot.Nr.05/2019),

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, G.Lāčauniece O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (A.Deniškāne, S.Ozola-Ozoliņa),
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.1173 protokola pielikumā.
§31
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” 2019.gada
14.maija iesniegumu Nr.1-5/28 “Par /vārds, uzvārds/ izdeklarēšanu” 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, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, G.Lāčauniece O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (A.Deniškāne, S.Ozola-Ozoliņa),
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.1174 protokola pielikumā.
§32
Par 2019.gada 7.marta lēmuma „Par 2019.gada 6.februāra Administratīvā akta
„Maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli Nr.19-5098” atstāšanu spēkā”
atstāšanu spēkā
Ziņo N.Līcis.
Izskatot 2019.gada 13.maijā Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemto /vārds,
uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 2019.gada 10.maija iesniegumu, ar kuru tiek pārsūdzēts 2019.gada
7.marta Domes Finanšu daļas vadītāja G.Vīganta lēmums „Par 2019.gada 6.februāra
Administratīvā akta „Maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli Nr.19-5098”
atstāšanu spēkā”, Dome pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma (turpmāk – Likuma)
81.panta pirmo daļu, kurš nosaka, ka augstāka iestāde izskata lietu vēlreiz pēc būtības kopumā vai
tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi, kā arī Likuma 81.panta otrās daļas 1.punktu, kurš
nosaka, ka augstākā iestāde ar savu lēmumu var atstāt administratīvo aktu negrozītu, 2017.gada
30.augusta Domes saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” 34.punktu, kurš nosaka, ka atteikumu
piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var apstrīdēt Domē,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atstāt spēkā 2019.gada 7.marta lēmumu „Par 2019.gada 6.februāra Administratīvā akta
„Maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli Nr.19-5098” atstāšanu
spēkā”.
2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/, personas kods, dzīvesvietas adrese: /adrese/.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.
Lēmums Nr.1175 protokola pielikumā.
§33
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība”
Ziņo N.Līcis. Informē, ka š.g. 20.jūnijā Saulkrastos ir plānots seminārs par minēto pasākumu un
citiem projektiem. Tiks izskatīti jautājumi par Meža parku un kāpu apsaimniekošanas izveidi.
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatora
Aināra Liepiņa 21.05.2019. iesniegumu “Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas
Pašvaldību savienība””, pamatojoties uz 30.01.2019 Saulkrastu novada domes lēmumu nr.984
“Par piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu projekta iesniegšanu Latvijas Pašvaldību
savienībā”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta otro daļu, 29.04.2019. līgumu ar Latvijas
vides aizsardzības fonda administrāciju, Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Biedrību „Latvijas
Pašvaldību savienība” par projekta nr. 1-08/31/2019 finansēšanas un izpildes kārtību, un likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt Sadarbības līgumu starp Saulkrastu novada pašvaldību un biedrību “Latvijas
Pašvaldību savienība” par sadarbību Latvijas vides aizsardzības fonda projekta
„Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, reģ. nr. 1-08/31/2019,
darba uzdevumu realizāciju.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli Attīstības un plānošanas nodaļas projektu
koordinators Ainārs Liepiņš.
Lēmums Nr.1176 protokola pielikumā.
§34
Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības
budžeta Vēlēšanu komisijai darbības nodrošināšanai
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 21.05.2019. iesniegumu par
Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 2019.gada

Eiropas Parlamenta vēlēšanām, pamatojoties uz valsts piešķirto mērķdotāciju 2019.gadam,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumus:
1.1.palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas - citi” (ekonomiskās klasifikācijas kods
(EKK) 18.6211, Fin 139) par 5 835,00 EUR.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos:
2.1.palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Vēlēšanu
komisija” (Struktūrvienība 0114) par 5 835,00 EUR šādos EKK:
2.1.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 3 445,00 EUR;
2.1.2. EKK 1141 (Piemaksa par nakts darbu) par 122,00 EUR;
2.1.3. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 760,00 EUR;
2.1.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 1037,00 EUR;
2.1.5. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem
neaprēķina iemaksas) par 50,00 EUR;
2.1.6. EKK 23111 (Kancelejas preces) par 80,00 EUR;
2.1.7. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai) par 64,00 EUR;
2.1.8. EKK 2262 (Transporta noma) par 49,00 EUR;
2.1.9. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 120,00 EUR;
2.1.10. EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 108,00 EUR.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1177 protokola pielikumā.
§35
Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo N.Līcis.
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis
Blankenbergs izskaidro nekustamā īpašuma atrašanās vietu.
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 16.05.2019. iesniegumu par nekustamā
īpašuma ,,Liepiņas’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, sadali, pamatojoties
uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas
noteikumi” 11. punktu, 12.1. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ,,Liepiņas’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330010402, atdalot zemes vienību ar kadastra apz.
80330010403, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010403, platība 0,344 ha, adresi,
Ainažu iela 86, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot dalīto
zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve, NĪLM kods – 0801, platība
0,05 ha un pārējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūve, NĪLM kods -0908, platība 0.294
ha.
3. Lēmumu un rēķinu par vienu adresi nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietas
adresi /adrese/.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.1178 protokola pielikumā.
§36
Par grozījumiem domes 24.04.2019. lēmumā Nr. 1125 „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu”
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Valsts zemes dienesta 16.05.2019. iesniegumu par adreses precizēšanu Saulkrastu
novada domes 24.04.2019. lēmumā Nr.1125 ,,Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu’’ 5.punktā,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izteikt domes 24.04.2019. lēmuma Nr.1125 ,,Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu’’ 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80130030278
– Murjāņu iela 1F, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0,1201 ha.”.
2. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.
Lēmums Nr.1179 protokola pielikumā.
§37
Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2019.gada 24.aprīļa sēdes lēmumā Nr.1110 „Par
zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu”
Ziņo N.Līcis.
Saulkrastu novada domē 2019.gada 15.maijā saņemts /vārds, uzvārds/, deklarētā
dzīvesvieta /adrese/, iesniegums ar lūgumu novērst kļūdu domes sēdes lēmumā.
Izskatot /vārds, uzvārds/ iesniegumu un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju,
konstatēts, ka Saulkrastu novada domes 2019.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma Nr.1110 “Par zemes
īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu” 1.punktā kļūdaini
ierakstīts nepareizs īpašuma “Liepaine 47”, Liepaine, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra numurs.

Ņemot vērā iepriekš minēto,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izteikt Saulkrastu novada domes 2019.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma Nr.1110
(Prot.Nr.10/2019§5) “Par zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu,
adreses piešķiršanu” 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Atļaut apvienot īpašumus “Liepaine 47”, Liepaine, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads (kadastra Nr.80330020375) un “Liepaine 46”, Liepaine, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads (kadastra Nr.80330020021), izveidojot vienu īpašumu. Zemes
kopplatība precizēsies pie kadastrālās uzmērīšanas.”
2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi: /adrese/.
Lēmums Nr.1180 protokola pielikumā.
§38
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējos
noteikumos Nr.9 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis. Tiek izskatīts jautājums par degvielas patēriņa normas noteikšanu un izskaidro tā
noteikšanas kritērijus.
A.Dulpiņš noskaidro, kādēļ privātpersonām jāizmanto CSDD mājaslapā esošo rokasgrāmatu par
degvielas patēriņa normas noteikšanu. Darbiniekiem, kuri izmanto personisko transportlīdzekli,
komisija noteica degvielas patēriņu, pievienojot 10%, uz doto mirkli šie procenti paliek tikai
pašvaldības transportam, bet privātpersonām tie vairs nav.
A.I.Zaharāns izskaidro, ka patapinājuma līgumos tiek piešķirts konkrēts degvielas daudzums
neatkarīgi no automašīnas modeļa. Minētajā gadījumā tika vērtēts CSDD mājaslapā esošā
rokasgrāmata, kurā ir norādīts katras automašīnas konkrēts degvielas patēriņa limits. Dienesta
mašīnām atskaites tiek rakstītas pēc odometra rādījumiem.
Diskusija par degvielas patēriņa normas noteikšanas kritērijiem. Diskusijā piedalās A.Dulpiņš,
A.I.Zaharāns, A.Horsts, N.Līcis un G.Lipinika.
G.Lipinika informē, ka minētie grozījumi stājas spēkā un tiek piemēroti, slēdzot patapinājuma
līgumu, bet nav jāpārslēdz spēkā esošo patapinājuma līgumu.
Pamatojoties uz Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas J.Rudzītes 21.03.2019.
iesniegumu (turpmāk - Iesniegums) ir izstrādāti grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada
27.jūlija iekšējos noteikumos Nr.9 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”.
Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija
iekšējos noteikumos Nr.9 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” projektu un, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 3 (A.Dulpiņš, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga),
NOLEMJ:

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija
iekšējos noteikumos Nr.9 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”.
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi.
Lēmums Nr.1181 protokola pielikumā.
§39
Par grozījumu veikšanu “Administrācija – Valdības funkcija tautsaimniecība” 2019.gada
budžeta plānā un dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
Ziņo N.Līcis.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Uldis Stunda informē par Raiņa ielas 7 katlu
mājas priekšlaicīgo apturēšanu. Informē, ka nepieciešams nomainīt esošos divus granulu
sadedzināšanas degļus pret modernākiem un uzstādīt abiem apkures katliem dūmsūkņus, kā arī
sadedzināšanas procesa kontroles iekārtas. B.Veide jautā cik paši katli vēl strādās. U.Stunda atbild,
ka aptuveni 2-3 gadus.
O.Vanaga noskaidro cik aptuveni maksātu jauna katlu māja.
U.Stunda atbild, ka aptuveni pusmiljons eiro ar pašu būvi.
Diskusija par šķeldu piegādes biežumu un granulu sadedzināšanas degļu pielāgošanu ar citiem
katliem. Diskusijā piedalās N.Līcis, B.Veide un U.Stunda.
A.Horts informē, par vairākām gramatiskām kļūdām lēmuma projektā.
N.Līcis precizē labojumus lēmuma projektā.
Diskusija par ūdenssaimniecības projekta ieviešanas nosacījumiem. Diskusijā piedalās N.Līcis un
U.Stunda.
Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa 21.05.2019. iesniegumu par
Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”,
lai turpmāk varētu ekspluatēt katlu māju Raiņa ielā 7, Saulkrastos, ir nepieciešams nomainīt esošos
divus granulu sadedzināšanas degļus pret modernākiem un uzstādīt abiem apkures katliem
dūmsūkņus, kā arī sadedzināšanas procesa kontroles iekārtas (lamda zondes), pamatojoties uz
sabiedrības Siltumapgādes nodaļas vadītāja ziņojumu, pamatojoties uz SIA “Saulkrastu
komunālserviss” veikto cenu aptauju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt dotāciju 2019.gadā SIA “Saulkrastu komunālserviss” 30 467,00 euro (bez PVN)
apmērā, lai iegādātos SIA “AGB SERVISS” piedāvātos automatizēto granula degli ar
siltuma jaudu 500 kW, automatizētu granula degli ar siltuma jaudu 700 kW, 2 dūmsūkņus
un 2 lamda zondes.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos:
2.1. samazināt “Administrācija – Valdības funkcija tautsaimniecība” (Struktūrvienība
0111, M115) budžeta izdevumu plānu:
2.1.1.
ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti)
par 30 467,00 euro;
2.2. palielināt “Administrācija – Valdības funkcija tautsaimniecība” (Struktūrvienība
0111, M115) budžeta izdevumu plānu:

2.2.1.
EKK 3262 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un
speciālajām ekonomiskajām zonām) par 30467,00 euro, lai piešķirtu dotāciju SIA
“Saulkrastu komunālserviss”;
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” dotāciju
30 467,00 euro apmērā kā avansa maksājumu pēc pamatojošo dokumentu iesniegšanas
Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
4. SIA “Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā pēc darbu veikšanas iesniedz
Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā aktu par veiktajiem
remontdarbiem.
5. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1182 protokola pielikumā.
§40
Par Zvejniekciema vidusskolas telpu nomas maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķina
apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
A.Dulpiņš izskaidro telpu nomas maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinu.
Zvejniekciema vidusskolas telpu nomas aprēķins sagatavots, pamatojoties uz Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.01.2019. metodisko materiālu “Vadlīnijas
maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanai un izcenojumu apstiprināšanas kārtību pašvaldībās”,
Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī
maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”
un Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 3.nodaļu “Nomas maksas noteikšanas metodika, ja nekustamo īpašumu
iznomā publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas
funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai”.
Zvejniekciema vidusskolas telpu nomas maksas pakalpojuma izcenojums attiecināms uz
nomas attiecībām, kuras nodibinātas publiskas funkcijas vai deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma
veikšanai,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zvejniekciema vidusskolas telpu nomas maksu par vienu kvadrātmetru mēnesī
3,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
2. Noteikt atvieglojumu 50 procentu apmērā no 1.punktā noteiktās Zvejniekciema
vidusskolas sporta halles telpu nomas maksai, ja telpas iznomātas iestādei,
kapitālsabiedrībai vai privātpersonai sporta pasākumiem ārpus mācību gada (jūlijs,
augusts).
3. Noteikt atvieglojumu 100 procentu apmērā no 1.punktā noteiktās Zvejniekciema
vidusskolas sporta halles telpu nomas maksai, ja telpas iznomā bērnu un jauniešu
treniņiem, kur treneri piedāvā bezmaksas treniņus.
4. Līdz kārtējā gada 1.aprīlim apstiprināt Zvejniekciema vidusskolas telpu nomas maksas
pakalpojuma izcenojuma aprēķinu nākamajam gadam.

5. Par lēmuma izpildi atbildīgs ir pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1183 protokola pielikumā.
§41
Par Saulkrastu sporta centrs telpu nomas maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķina
apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
A.Aparjode ierosina labot telpu nomas maksas cenrādī norādītos punktus. 2.1.punktā mainīt
atvieglojuma apmēru par lielās zāles nomu Bērnu un jauniešu nometņu rīkošanai 75% vietā uz
80%, 2.2. punktā pieaugušo sacensību rīkošanai mainīt no 60% uz 70%, sakarā ar lielo nomas
maksu. Neapmierina saunas telpu nomas maksa 1,57 EUR stundā, ierosina 15 EUR pirmajā stundā
un katra nākamā stunda 10 EUR.
Diskusija par saunas telpu nomas maksas noteikšanu stundā. Diskusijā piedalās A.Aparjode,
N.Līcis E.Grāvītis un G.Lipinika.
G.Vīgants informē, ka esošais aprēķins ir rēķināts uz vidējo un tik maza summa veidojas, jo tā ir
maza telpa.
N.Līcis ierosina 5.3. punktā saunas telpu nomas maksu noteikt 12 EUR stundā bez pievienotās
vērtības nodokļa.
A.Aparjode ierosina pievienot cenrādī trenažiera zāli, nosakot maksu 3 EUR par apmeklējumu un
25 EUR par abonementu mēnesī.
O.Vanaga noskaidro, cik liela ir trenažieru zāles apmeklētība.
A.Aparjode atbild, ka aptuveni 15-20 cilvēki pa dienu.
Diskusija par trenažiera zāles maksas noteikšanu. Diskusijā piedalās A.Aparjode, O.Vanaga,
N.Līcis, L.Vaidere un B.Veide.
A.Aparjode ierosina iekļaut papildus punktu, kur noteikts, ka konkrētos sadarbības piedāvājumos,
zāle tiek iznomāta bezmaksas. Kā arī pievienot punktu, saistībā ar treneriem, kuri īrē zāli
ilgtermiņā, un ja ir zāli rezervējis, tad piemērot maksu, neatkarīgi no tā vai treneris tur ierodas.
G.Lipinika informē, ka minēto jautājumu nepieciešams atrunāt līgumā.
N.Līcis ierosina papildināt lēmumu ar minētajiem labojumiem un papildināt telpu nomas maksas
cenrādi, norādot, ka slēdzot sadarbības līgumu starp Saulkrastu novada pašvaldības iestādi
“Saulkrastu sporta centrs” un pakalpojuma sniedzēju var nepiemērot telpu nomas maksu.
Diskusija par trenažieru zāles maksas noteikšanu konkrētos laika posmos. Diskusijā piedalās
A.I.Zaharāns un A.Aparjode.
N.Līcis aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar minētajām izmaiņām.
Pašvaldības iestādes “Saulkrastu sporta centrs” telpu nomas aprēķins sagatavots,
pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.01.2019. metodisko
materiālu “Vadlīnijas maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanai un izcenojumu
apstiprināšanas kārtību pašvaldībās”, Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333
“Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo
pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” un Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra
noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 3.nodaļu “Nomas maksas
noteikšanas metodika, ja nekustamo īpašumu iznomā publiskai personai vai tās iestādei,
kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma
veikšanai”.
Saulkrastu sporta centrs telpu nomas maksas pakalpojuma izcenojums attiecināms uz
nomas attiecībām, kuras nodibinātas publiskas funkcijas vai deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma
veikšanai,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības iestādes “Saulkrastu sporta centrs” telpu nomas maksas aprēķinu.
2. Apstiprināt pašvaldības iestādes “Saulkrastu sporta centrs” telpu nomas maksas cenrādi.
3. Līdz kārtējā gada 1.aprīlim apstiprināt pašvaldības iestādes “Saulkrastu sporta centrs” telpu
nomas maksas pakalpojuma cenrādi nākamajam gadam.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1184 protokola pielikumā.
§42
Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo N.Līcis. Informē, ka minētajā projektā ietve atduras privātīpašumā, un projekta laikā šī
problēma netika risināta. Ziņo, ka sazinājies ar nekustamā īpašuma īpašnieci un nolēmuši, ka
pašvaldība par saviem līdzekļiem izstrādās ierīcības projektu minētajam zemes gabalam, nodalot
zemes gabalā ietvei nepieciešamo daļu. Veikt minētas daļas novērtējumu un atpirkt no nekustamā
īpašuma īpašnieces šo daļu. Īpašniece neiebilst, ka darbi tiek turpināti. Informē, ka minētā ietve
beigsies pirms krustojuma ar Upes ielu.
Diskusija par ietves atrašanās vietu un koku nozāģēšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, L.Vaidere un
B.Veide.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 24.05.2019. iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
īpašumam Jūras prospekts 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, lai realizētu
projektu ,,Jūras prospekta pārbūve, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, posmā no Melnsila ielas
līdz Upes ielai’’ pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.SN 12/2017 “Par Saulkrastu
novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
apstiprināšanu”, Zemes ierīcības likuma 5.panta ceturto daļu un 8.panta pirmās daļas 1.punktu,
Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Jūras prospekts 1 (kadastra apz. 80330010751),
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 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.1185 protokola pielikumā.
§43
Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu
Ziņo N.Līcis.

G.Lipinika izskaidro, ka tiek izveidota atlīdzības komisija, kura sagatavo darba uzdevumu
sertificētam vērtētājam, tad atlīdzības komisija sagatavos dokumentus, lai tiktu veikts vērtējums.
Saulkrastu novada dome, izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga iesniegumu par nepieciešamību veikt
nekustamā īpašuma daļas 30 m 2 platībā no nekustamā īpašuma Jūras prospekts 1, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads atsavināšanu, konstatēja:
1. Saulkrastu novada dome sadarbībā ar Eiropas reģionālās attīstības fonda specifiskā
atbalsta mērķa (SAM) 3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” projekta „Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras
attīstība Saulkrastu novadā” ietvaros veic Jūras prospekta pārbūvi Zvejniekciemā,
Saulkrastu novadā, posmā no Melnsila ielas līdz Upes ielai.
2. Būvniecības darbus nepieciešams veikt daļas īpašuma Jūras prospekts 1,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, teritorijā.
3. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 3646 ierakstu, nekustamais īpašums Jūras prospektā 1,
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā (iepriekšējais nosaukums
“Baibiņas”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads), ar kadastra numuru 80330010751,
0.3203 ha platībā pieder Birutai Baumanei.
4. Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
(turpmāk – Likums):
4.1.2. pants paredz, ka nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides
aizsardzības, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām,
sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un
inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī
citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ja šis mērķis nav sasniedzams ar citiem
līdzekļiem;
4.2.3. pants paredz, ka nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām
ierosina un veic valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība, kuras kompetencē ir
attiecīgo sabiedrības vajadzību nodrošināšana;
4.3.4. pants paredz, ka nekustamā īpašuma atsavināšana sabiedrības vajadzībām notiek
vienojoties par labprātīgu nekustamā īpašuma atsavināšanu vai atsavinot to
piespiedu kārtā uz atsevišķa likuma pamata;
4.4.8. pants nosaka, ka pēc tam, kad Ministru kabinets vai pašvaldība pieņēmusi
konceptuālu lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama
projekta īstenošanu, institūcija uzsāk attiecīgā projekta īstenošanai nepieciešamo
nekustamo īpašumu apzināšanu un nosaka atlīdzību par atsavināmajiem
nekustamajiem īpašumiem. Ja sabiedrības vajadzībām paredzēts atsavināt tikai
nekustamā īpašuma daļu, institūcija papildus sagatavo grafisko materiālu, kurā
iezīmētas attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināmās daļas robežas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 17. punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 2., 3. un 4. pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:

1. Atsavināt sabiedrības vajadzībām inženierbūves izbūvei nekustamā īpašuma daļu 30 m 2
platībā (pēc instrumentālās uzmērīšanas apjoms tiks precizēts) no nekustamā īpašuma
Jūras prospektā 1, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā (kadastra numurs
80330010751).
2. Lēmuma izpildi finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
3. Uzdot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai nosūtīt īpašuma īpašniekam
normatīvajos aktos noteikto atsavināšanas paziņojumu un organizēt nekustamā īpašuma
daļas no nekustamā īpašuma Jūras prospekts 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, atsavināšanu.
4. Uzdot izpilddirektoram izdot rīkojumu par atlīdzības komisijas izveidošanu piecu locekļu
sastāvā.
5. Atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.1186 protokola pielikumā.
§44
Par zemes īpašumu daļu iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoļu organizēšanu,
nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis. Noskaidro jautājumu par izsoles nodrošinājuma maksas apmēru.
G.Lipinika izskaidro, ka dome nosaka cik procenti ir jāiemaksā. Ja pretendents uzvar izsolē, tad
viņam tiek atskaitīta no nomas maksas nodrošinājuma summa, bet ja tomēr neuzvar vai tālāk
nevēlas turpināts, tad nodrošinājuma nauda tiek atskaitīta atpakaļ. Informē, ka konkrēto
zemesgabalu noma jau tika izsolīta 17.04.2019., kuras rezultāti 24.04.2019. apstiprināti domes
sēdē, tātad tie ir oficiāli rezultāti. Zemesgabals Bīriņu ielas galā nosolīts par 950 EUR, Vidrižu
ielas galā par 800 EUR. Zemesgabals pie peldvietas Koklītes netika nosolīts. Šobrīd cenas tiek
liktas tādas pašas, kā bija noteiktas pirms izsoles. Saskaņā ar izsoles rezultātiem blakus
zemesgabals Bīriņu ielā 6 nosolīts par 750 EUR, savukārt blakus zemesgabals Vidrižu ielas galā
– nosolīts par 780 EUR kur jau šobrīd notiek iznomāto zemesgabalu apsaimniekošana. Izklāsta
MK noteikumu „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu, kurš
nosaka, ka nomas maksu nosaka, ievērojot zemesgabala atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un
citus apstākļus. Līdz ar to secina, ka lēmuma projektā minēto zemesgabalu izsoles sākuma nomas
maksa nav atbilstoša zemesgabalu atrašanās vietai un izmantošanas iespējām.
A.Ancāns skaidro, ka tad, kad nomnieks būs samaksājis nomas maksu, tad varēs runāt, ka tā ir
nomas tirgus maksa, šobrīd ir noslēgti līgumi, bet reāli darbība vēl nav uzsākta. Nomas maksa
jebkurā gadījumā izsoļu rezultātā ies uz augšu, jo būs interesenti.
G.Lipinika informē, ka zemesgabalā pie peldvietas Koklītes nebija neviena pretendenta un
noteikumi paredz, ja neviens pretendents nav pieteicies, iznomātājs var pazemināt noteikto izsoles
sākuma nomas maksu ne vairāk kā par 20%.
E.Grāvītis ziņo, ka uz doto mirkli cenas ir sagatavotas tādas, kādas ir noteikusi komisija,
pamatojoties uz izpilddirektora rīkojumu. Uzskata, ka ir tikai divi iespējas, vai nu atlikt, vai
pieņemt lēmuma projektu kāds ir, jo komisijai pēc būtības ir jāizvērtē cena.
A.Ancāns ziņo, ka likums nenosaka kā obligātu pienākumu veidot komisiju.
E.Grāvītis noskaidro vai Juridiskā nodaļa ar Būvvaldi precizēja zemes izmantošanas mērķi.
G.Lipinika atbild piekrītoši.
N.Līcis ierosina pie zemesgabala Bīriņu ielas galā pievienot kā apgrūtinājumu - Zilā karoga
pludmale, kā arī labot 2.punkta tabulā numerāciju. Izsoles datumu noteikt 2019.gada 14.jūniju
plkst.10:00.

Pamatojoties uz 15.05.2019. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē pieņemto
lēmumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez apbūves tiesībām, pamatojoties
uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, pamatojoties uz 20.03.2019. Saulkrastu novada domes
izpilddirektora Ināra Zaharāna rīkojumu Nr. 4.4/2019/R76 un 25.03.2019. Saulkrastu novada
domes aktu par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošo, 2.punktā norādīto nekustamo īpašumu
daļu nomas mutisku izsoli ar augšupejošu soli, katrai zemes gabala daļai organizējot
atsevišķu nomas tiesību izsoli.
2. Iznomājamo nekustamo īpašumu daļu atrašanās vieta, kadastra numurs, platība un izsoles
sākuma maksa gadā:
Nr. Atrašanās vieta
Kadastra numurs Platība
Izsoles sākuma cena
saskaņā ar plānu
(kvadrātmetri) maksas
noteikšanai
gadā (euro)
2.1. Bīriņu ielas galā
8013 002 0246
50 kv.m.
150.00 euro
2.2. Vidrižu ielas galā
8013 002 0246
50 kv.m.
120.00 euro
2.3. Pie peldvietas
8033 001 1148
50 kv.m.
120,00 euro
Koklītes
3. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Saulkrastu novada Teritorijas
plānojumu ir Dabas pamatne, parks, zaļā zona un citas rekreācijas nozīmes objekta
teritorija.
4. Iznomājamām nekustamo īpašumu daļām noteikt šādu iznomāšanas mērķi:
Nr.
Atrašanās vieta saskaņā ar
Iznomāšanas mērķis
plānu
4.1. Bīriņu ielas galā
Atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas
objektu izvietošana. Nav atļauta ēku
būvniecība
un
motorizētu
ūdens
transportlīdzekļa izmantošana.
4.2. Vidrižu ielas galā
Atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas
objektu izvietošana. Nav atļauta ēku
būvniecība.
4.3. Pie peldvietas Koklītes
Atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas
objektu izvietošana. Nav atļauta ēku
būvniecība.
5. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - 3 (trīs) neapbūvētu
zemesgabalu daļu Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8013 002 0246, 8033 001
1148, nomas izsoļu noteikumus un nomas līguma projektus (izsoles noteikumi un nomas
līgumu projekti lēmuma 1., 2. un 3.pielikumā).
6. 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.
7. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 2019.gada 14. jūnijā plkst. 10:00 rīkot
nekustamā īpašuma nomas izsoles ar augšupejošu soli.

Lēmums Nr.1187 protokola pielikumā.
§45
Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 32, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Īpašumu izsoles komisijas sekretāres 29.05.2019.
iesniegumu par 24.05.2019. organizētās izsoles rezultātiem, kurā tika izsolīts pašvaldības
nekustamais īpašums neapbūvēts zemesgabals Pļavas iela 32, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 27.03.2019. sēdē apstiprināto „Saulkrastu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 32, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, izsoles noteikumi” 38.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
34.panta otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.OzolaOzoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta
zemesgabala Pļavas ielā 32, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013
003 3068, platība 2415 m2, izsoli, saskaņā ar 24.05.2019. protokolu.
2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, personas kods, adrese: /adrese/, nekustamā īpašuma pirkuma
līgumu par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu ar kadastra Nr.
8013 003 3068, kura platība 2415 m2, kas atrodas Pļavas ielā 32, Saulkrastos, Saulkrastu
novadā.
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības uzskaites zemes īpašumu un
mežaudzi Pļavas iela 32, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
4. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.1188 protokola pielikumā.
§46
Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumā “Par Saulkrastu
novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam
transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu”
Ziņo N.Līcis.
A.Horsts ierosina piešķirt 200 L degvielas patēriņa normu.
Ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu “Par Saulkrastu novada
pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam transportlīdzeklim, ko
izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu” ir apstiprināts Saulkrastu
novada pašvaldības amatu saraksts ar degvielas patēriņa normu personīgajam transportlīdzeklim,
ko izmanto amata pienākumu izpildei.
2019.gada 27.maijā ir saņemts Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas galvenā speciālista Jāņa Berga
27.05.2019.iesniegums “Par personiskās automašīnas izmantošanu darba vajadzībām”.

Pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora A.I.Zaharāna rezolūciju “Noteikt degvielas
patēriņa normu 150 l mēnesī”, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.2 pantu, un Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējo noteikumu
Nr.9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto
pašvaldības mantu un finanšu resursus”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, A.Dulpiņš, A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa,
O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis),
NOLEMJ:
1. Papildināt Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra lēmuma “Par Saulkrastu
novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam
transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu”
pielikumu ar jaunu pozīciju:
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200

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai noslēgt līgumu “Par transportlīdzekļa izmantošanu dienesta
vajadzībām”.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1189 protokola pielikumā.
§47
Par pašvaldības izpilddirektora vietnieka atbrīvošanu no amata
Ziņo N.Līcis. Informē, ka deputātiem jāpilnvaro priekšsēdētāju parakstīt minēto vienošanos par
darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar darbinieku. Precizē lēmuma projekta lemjošo daļu. Ierosina
vienošanās 3.punktā norādīt izdevumu maksimālo summu, kādu darba devējs apņemas atlīdzināt
darbiniekam par advokāta pakalpojumiem.
G.Lipinika norāda, ka ir jāapmaksā pilnā summa, kādi būs norādīti maksājumu apliecinošajos
dokumentos, kurus darbinieks būs iesniedzis.
Diskusija par advokāta pakalpojumu summas apmēru. Diskusijā piedalās A.Horsts, L.Vaidere,
N.Līcis, A.Ancāns un G.Lipinika.
E.Grāvītis noskaidro vai minētā vienošanās ir saskaņota ar darba ņēmēju.
N.Līcis informē, ka tika veikti labojumi vienošanās 6. un 7.punktā, bet pārējie vienošanās
nosacījumi ir saskaņoti ar darba ņēmēju.
E.Grāvītis jautā, kurš izdeva rīkojumu par darbinieka atstādināšanu.
N.Līcis atbild, ka izpilddirektors izdeva rīkojumu.
E.Grāvītis norāda, ka vienošanās tekstā ir rakstīts, ka darba devējs izdevis rīkojumu.
N.Līcis jautā G.Lipinikai vai ir jāprecizē minētais fakts vienošanās tekstā.
G.Lipinika atbild apstiprinoši, darbinieku pieņēma Saulkrastu novada dome, tādēļ minētais
jautājums tiek izskatīts domes sēdē, jo izpilddirektora vietnieku arī atbrīvo Saulkrastu novada
dome.
A.Ancāns informē, ka likumā nav norādīts ka izpilddirektora vietnieku ir jāpieņem domei, bet ir
citi normatīvi, kas uz to norāda.
G.Lipinika informē, ka vienošanās 2.1.punktā minēts, ka darba devējs apņemas izmaksāt
darbiniekam vidējo izpeļņu par visu darba piespiedu kavējuma laiku - trim mēnešiem, un 3.punktā
rakstīts, ka darba devējs apņemas atlīdzināt darbinieka izdevumus par advokāta pakalpojumiem

pilnā apmērā, kas saņemti saistībā ar darbinieka atstādināšanu, pamatojoties uz atbilstošiem
maksājumus apliecinošiem dokumentiem. G.Lipinika vērš deputātu uzmanību, ka minētos
maksājumus var veikt tikai saskaņā ar Darba likuma 58.panta ceturto daļu. Informē, ka tekstā nav
norādīts, ka darbinieka atstādināšana no darba bijusi nepamatota darba devēja vainas dēļ. Ierosina,
vienošanās tekstā norādīt, ka ar 2019.gada 31.maiju ir izbeigta disciplinārlieta. Ziņo, ka darbinieks
ir jāiepazīstina ar dienesta slēdzienu, jo izmaksājot visus minētos maksājumus ir saskatāma finanšu
līdzekļu izšķērdēšana, nezinot kāds ir disciplinārlietas slēdziens.
A.Ancāns informē, ka nevar ierakstīt tekstā par disciplinārlietas izbeigšanu, jo minētā lieta nav
ierosināta pret darbinieku, tā ir ierosināta par audita ziņojumu.
A.I.Zaharāns informē, ka dienesta komisijai, lai pabeigtu ziņojumu, ir noteikts šī gada 15.jūnijs.
Ziņo, ka nav ierosināta disciplinārlieta. Informē, ka uz doto mirkli tiek skatīts jautājums par darba
devēja un darba ņēmēja vienošanos par darba izbeigšanu.
G.Lipinika noskaidro, kas ir ierosināts pret darbinieku.
A.I.Zaharāns atbild, ka ir ierosināta dienesta pārbaude.
Diskusija par darbinieka atstādināšanas un vienošanās parakstīšanas pamatotību. Diskusijā
piedalās G.Lipinika, S.Ancāne, A.Aparjode, A.Ancāns, E.Grāvītis, N.Līcis un A.I.Zaharāns.
N.Līcis izskaidro vienošanās parakstīšanas iemeslu un tajā noteiktos nosacījumus.
Plkst. 17.16 deputāte A.Aparjode atstāj sēdes zāli.
Diskusija par ieturējumu no darba algas. Diskusijā piedalās S.Ozola – Ozoliņa, G.Lipinika un
A.Ancāns.
B.Veide ierosina, lai vienošanās vispirms tiktu parakstīta no darbinieka puses.
Diskusija par izdevumu summas atmaksu. Diskusijā piedalās L.Vaidere, B.Veide, G.Lāčauniece
un N.Līcis.
N.Līcis ierosina precizēt lēmuma projektu tajā norādot, ka tiek nolemts pilnvarot domes
priekšsēdētāju noslēgt vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, pēc vienošanās
abpusējas parakstīšanas, atbrīvot darbinieku no Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora
vietnieka tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos amata ar 2019.gada 31.maiju un
paredzētajā apmērā veikt algu aprēķinu, izmaksāt vidējo izpeļņu par piespiedu kavējuma laiku,
veikt nodokļa maksājumus un citus vienošanās paredzētos maksājumus no domes administrācijas
budžeta līdzekļiem.
Diskusija par vienošanās parakstīšanu. Diskusijā piedalās A.Horsts, B.Veide, E.Grāvītis,
A.Ancāns. L.Vaidere, G.Lipinika un N.Līcis.
N.Līcis ierosina balsot par precizēto lēmuma projektu.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 6 (N.Līcis, A.Horsts, L.Vaidere, S.Ancāne,
S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 7 (B.Veide, M.Kišuro, A.Dulpiņš,
E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, I.Veide),
Lēmums nav pieņemts.
Sēdi slēdz plkst. 17:40
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

____________Normunds Līcis

Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede

____________Alise Štrombaha

Protokols parakstīts 05.06.2019.

