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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 26.jūnijā

Nr. 13/2019

Sēde sasaukta 2019.gada 26.jūnijā plkst. 14:00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 14:00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha
Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Bruno Veide, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Līga Vaidere,
Mārtiņš Kišuro, Ervīns Grāvītis, Andris Dulpiņš, Oksana Vanaga, Sandra Ozola-Ozoliņa, Selga
Osīte, Guna Lāčauniece, Ivars Veide
Nepiedalās deputāti:
Antra Deniškāne (komandējumā)
Santa Ancāne (atvaļinājumā)
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts.
Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes sēdi,

§1
Par domes 26.06.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšanu
N.Līcis aicina deputātus papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
 Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā
 Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā
 Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
 Par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu
 Par pašvaldības kustamas mantas transportlīdzekļa Peugeot 406 ST izslēgšanu no
Saulkrastu novada domes pamatlīdzekļu sastāva

N.Līcis aicina izslēgt no darba kārtības četrus jautājumus “Par SIA “Saulkrastu komunālserviss”
vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem”, “Par Saulkrastu novada pašvaldības tiešās līdzdalības
izvērtējumu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca””, “Par
Saulkrastu novada pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējumu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
“Saulkrastu komunālserviss””un “Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” vispārējiem stratēģiskajiem
mērķiem”.
E.Grāvītis ierosina izslēgt no darba kārtības arī jautājumus “Par PSIA „Saulkrastu slimnīca” valdes
locekļa amatu savienošanu”, “Par SIA „Saulkrastu Komunālserviss” valdes locekļa amatu
savienošanu” un “Par pašvaldības kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, valdes
locekļu atlīdzības noteikšanu”, jo tie pēc būtības arī ir kapitāla daļu turētāju jautājumi.
G.Lipinika informē, ka minētie jautājumi bija iekšējā auditora ieteikumi, kurā tika sastādīti grafiki
un saskaņā ar tiem bija jāizvērtē amatu savienošana.
E.Grāvītis skaidro, ka likums par publiskajām kapitālsabiedrībām nosaka, ka šie ir jautājumi, kas
ir lemjami kapitāla daļu turētājam, bet stratēģijas jautājumi ir lemjami augstākajai
lēmējinstitūcijai.
G.Lipinika atkārtoti informē, ka minētie jautājumi bija auditora norādījumi.
A.Horsts ierosina izņemt no darba kārtības jautājumu “Par attīstības programmas 2014.-2020.
gadam aktualizētā rīcības un investīciju plāna apstiprināšanu”, jo minētajā jautājumā ir punkti, par
kuriem nav gatavs balsot.
N.Līcis informē, ka rīcības programmu ir iespējams regulāri aktualizēt un nepieciešams apstiprināt
šī brīža aktuālo redakciju. Atkārtoti aicina izslēgt no darba kārtības četrus jautājumus “Par SIA
“Saulkrastu komunālserviss” vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem”, “Par Saulkrastu novada
pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējumu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
“Saulkrastu slimnīca””, “Par Saulkrastu novada pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējumu
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss””un “Par PSIA “Saulkrastu
slimnīca” vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem”. Deputātiem nav iebildumu.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Par domes 26.06.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšanu
2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 29.05.2019. domes sēdes lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Finanšu komitejas lēmumi
7. Par nolikuma “Saulkrastu novada pašvaldības Budžeta komisijas nolikums” apstiprināšanu
8. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada doms 2018.gada 31.oktobra iekšējos
noteikumos Nr. IeN 18/2018 “Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi”” apstiprināšanu
9. Par PSIA „Saulkrastu slimnīca” valdes locekļa amatu savienošanu
10. Par SIA „Saulkrastu Komunālserviss” valdes locekļa amatu savienošanu
11. Par papildus līdzekļu piešķiršanu pabalsta izmaksai
12. Par SIA „Saulkrastu komunālserviss” projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanu

13. Par projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” ieņēmumu un
izdevumu apstiprināšanu
14. Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas 2019.gada budžetā
15. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības
budžeta Vēlēšanu komisijai darbības nodrošināšanai par papildus piešķirto finansējumu
16. Par grozījumiem projekta “Generation Z at School” 2019.gada budžeta plānā
17. Par grozījumiem projekta “Latvijas skolas soma” 2019.gada budžeta plānā
18. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas 2019.gada budžeta plānā
19. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada budžeta ieņēmumos un izdevumus 2019.gada
aizdevuma līgumiem
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
21. Par debitoru parāda norakstīšanu
22. Par projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” ieņēmumu un izdevumu
apstiprināšanu
23. Par attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktualizētā rīcības un investīciju plāna
apstiprināšanu
24. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
25. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas amatu sarakstā
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
26. Par projekta “Ieguldījums sporta un atpūtas bāzes “Aģe” izveidē Zvejniekciema stadiona
teritorijā” realizāciju
27. Par grozījumiem Saulkrastu novada Sociālā dienesta 2019.gada budžetā
28. Par zemes īpašuma Neibādes iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
29. Par zemes īpašuma ,,Vēsma 40’’, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
30. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Zvejniekciemā, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu (pie peldvietas ,,Koklītes’’)
31. Par pašvaldībai valdījumā esošās nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu (Vidrižu ielas galā)
32. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu (Bīriņu ielas galā)
33. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
34. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un likvidēšanu, lietošanas
mērķa noteikšanu
36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
37. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei
„Saulkrastu kultūras centrs”
38. Par 2018.gada 27.jūnija dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
39. Par grozījumiem projekta “Generation Z at School” 2019.gada budžeta plānā projekta
darbības nodrošināšanai
40. Par pašvaldības kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, valdes locekļu
atlīdzības noteikšanu

41. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.02.2019. saistošajos
noteikumos Nr.SN1/2019 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības
2019.gada budžetu”” izdošanu
Piebalsojamie jautājumi:
42. Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā
43. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā
44. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
45. Par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu
46. Par pašvaldības kustamas mantas transportlīdzekļa Peugeot 406 ST izslēgšanu no
Saulkrastu novada domes pamatlīdzekļu sastāva
§2
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 29.05.2019. domes sēdes lēmumu izpildi
Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 29.05.2019. domes sēdes
lēmumu izpildi. Ziņo, ka visi uzdevumi ir izpildīti, un informē par objektiem, kuros notiek
būvniecība. Paredz, ka Zvejniekciema kultūras nama būvniecība tiks pabeigta š.g. 20.augustā.
Ziņo par Saulkrastu estrādes un Baltic Inn būvniecības projektu tālāko virzību.
N.Līcis ziņo par iedzīvotāju sūdzībām, sakarā ar Jūras prospekta un Melnsila ielas remontiem.
Lūdz pasteidzināt darbu izpildi.
A.I.Zaharāns informē, ka termiņa beigas tuvojas citām ielām – Bīriņu ielai un Akācijas ielai, bet
iespējams, ka arī šīm ielām tiks pagarināts termiņš, sakarā ar nepilnībām projektā.
L.Vaidere informē, ka darbi netiek veikti, tiek tikai laistītas ielas ar ūdeni, lai neveidotos putekļi.
E.Grāvītis uzdod jautājumu A.I.Zaharānam par izpilddirektora vietnieku, vai ir atsācis darbu.
A.I.Zaharāns atbild, ka ir atsācis darbu, bet uz doto mirkli atrodas uz slimības lapas.
A.Horsts ierosina atkārtoti publicēt informāciju par ielu ceļu remonta termiņiem.
A.I.Zaharāns informē, ka nevar paredzēt nepilnības, kuras parādās projektos un kā dēļ tiek
pagarināti darba izpildes termiņi.
B.Veide informē, ka līgumi ir noslēgti ar konkrētiem termiņiem, Upes ielas un Melnsila ielas
būvniecībai vajadzētu būt pabeigtai līdz š.g. oktobra beigām.
N.Līcis jautā Saulkrastu vidusskolas direktorei Veltai Kalnakārklei cik daudz skolēnu ir
pieteikušies uz 10.klasi.
V.Kalnakārkle informē, ka uz doto mirkli iesniegumus ir uzrakstījuši 22 skolēni.
G.Lāčauniece jautā par gājēju pārejas izveidi, kuru bija iecerēts izveidot pie Pēterupes evaņģēliski
luteriskās draudzes un Zvejniekciemā.
A.I.Zaharāns atbild, ka minētais jautājums jau ir iesniegts izvērtēšanai. Informē, ka pie
Zvejniekciema vidusskolas ir plānots uzstādīt ātrumu ierobežojošo valni. Papildus informē, ka pie
Saulkrastu estrādes ir uzstādīta aizsargbarjera un paredzēts, ka gājēju pārejai, kas atrodas tuvāk
Saulkrastu slimnīcai, tiks pilnveidota zīme.
§3
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
Ziņo B.Veide. Informē, ka tiek precizētas robežas starp diviem zemes gabaliem.
Izskatot SIA ,,Energoplāns” projektu izstrādes vadītājas /vārds, uzvārds/ 31.05.2019.
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Saules iela 37A
un Saules iela 37C 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 12.jūnija Saulkrastu
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.06/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,Energoplāns” izstrādāto zemes ierīcības projektu Saules iela 37A un
Saules iela 37C Saulkrasti, Saulkrastu novads (kad.Nr.80130030615 un 80130030676).
2. Piešķirt adresi zemes gabalam Nr.1 zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80130030615
– Saules iela 37A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0,0759 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam Nr.2 zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80130030676
– Saules iela 37C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0,0579 ha.
4. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.1190 protokola pielikumā.
§4
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
Ziņo B.Veide. Tiek noslēgta piespiedu zemes noma.
A.Horsts noskaidro vai iesnieguma iesniedzēja var prasīt izpirkt minēto zemes gabalu.
N.Līcis atbild apstiprinoši.
A.Horsts jautā vai vienu pusi no zemes vienības arī var pārdot.
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists A.Blankenbergs
atbild apstiprinoši.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 4.jūnija iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2., 4. un 7.punktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības
un vides komitejas 12.06.2019. sēdes atzinumu (protokols Nr.6/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ no 2019.gada
1.jūlija par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma “Mežvidi 141”, Mežvidi,

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 80330021484, ½ domājamās
daļas no zemes 0,0677 ha platībā, nomu.
Lēmums Nr.1191 protokola pielikumā.
§5
Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/
Ziņo N.Līcis.
A.Horsts noskaidro vai minētais zemes gabals arī ir tikai 112 m2 liels.
A.Blankenbergs atbild piekrītoši.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 30.maija iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu
Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 28.punktu, 31.punktu,
Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.SN 16/2018 “Par
Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanu”
3.3.apakšapunktu, 2014.gada 2.septembra zemes nomas līguma 2.2.apakšpunktu, atbilstoši
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2019.gada 12.jūnija
sēdes atzinumam (protokols Nr.6/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt 2014.gada 2.septembrī noslēgto zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar
/vārds, uzvārds/ par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Krasta iela 16A, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, kadastra apz.80130040183, daļas 112 m2 platībā iznomāšanu sakņu
dārza uzturēšanai.
Lēmums Nr.1192 protokola pielikumā.
§6
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo N.Līcis.
A.Horsts noskaidro, kas tiek mainīts.
N.Līcis atbild, ka nav bijis noteikts zemes lietošanas mērķis.
A.Blankenbergs informē, ka bija apbūves zeme, tagad tiek mainīta uz mežsaimniecību.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 11.06.2019. iesniegumu ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
Ainažu ielā 35, Saulkrastos, Saulkrastu novadā ar kadastra Nr. 80130010174, lietošanas mērķi no
individuālo māju apbūves zemes, kods 0601, uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201, platība 10.4312 ha.
Saulkrastu novada dome konstatē. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma
nodokļa administrēšanas sistēmas datiem Nekustamā īpašuma noteiktais lietošanas mērķis ir
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (turpmāk –NĪLM kods 0601), platība 10.4312 ha.
Spēkā esošajā Saulkrastu novada teritorijas plānojumā Nekustamā īpašuma noteiktā
plānotā izmantošana – dabas pamatne.

Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.punktu, saskaņā ar 12.06.2019. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes
atzinumu (protokols Nr. 06/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai Ainažu iela 35, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra
apzīmējumi 80130010174, lietošanas mērķi, nosakot lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 9.8875 ha.
2. Mainīt zemes vienībai Ainažu iela 35, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra
apzīmējumi 80130010182, lietošanas mērķi, nosakot lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.5437 ha.
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.1193 protokola pielikumā.
§7
Par nolikuma “Saulkrastu novada pašvaldības Budžeta komisijas nolikums”
apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
Izskatot iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Budžeta komisijas nolikums”
projektu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 2018.gada
7.novembra rīkojumu Nr.4.4/2018/R198 “Par Budžeta komisijas sastāvu”, Saulkrastu novada
domes 2009.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”
11.punktu, un, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2019.gada 12.jūnija
atzinumu (protokols Nr.6/2019§2),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Saulkrastu novada pašvaldības Budžeta komisijas
nolikums”.
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi.
Lēmums Nr.1194 protokola pielikumā.
§8
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada doms 2018.gada 31.oktobra iekšējos
noteikumos Nr. IeN 18/2018 “Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi”” apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis. Informē par precizējumiem noteikumos.

Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada doms 2018.gada 31.oktobra
iekšējos noteikumos Nr. IeN 18/2018 “Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi”” projektu un, pamatojoties uz Saulkrastu novada
domes Finanšu komitejas 12.06.2019. atzinumu (protokols Nr.6/2019 §3), un likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada
31.oktobra iekšējos noteikumos Nr. IeN 18/2018 “Saulkrastu novada pašvaldības budžeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi””.
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi.
Lēmums Nr.1195 protokola pielikumā.
§9
Par PSIA „Saulkrastu slimnīca” valdes locekļa amatu savienošanu
Ziņo N.Līcis.
Saulkrastu novada domē 2019.gada 27.maijā saņemts PSIA „Saulkrastu slimnīca” valdes
locekles Santas Ancānes iesniegums Par amatu apvienošanas saskaņošanu.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk-likums)
6. panta otrajā daļā noteikts, ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai,
ievērojot šā likuma 7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, un sestajā daļā noteiktos speciālos
amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk
kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldības
institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta,
profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Likuma 6.panta ceturtās daļas pirmais punkts
nosaka, ka valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7.pantā noteikti speciālie amatu savienošanas
ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar
likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un
rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos šai valsts amatpersonai institūcijai, kurā tā
nodarbināta, noteikto pārstāvību, savukārt 6.panta ceturtās daļas 2.punktā noteikts, ka valsts
amatpersonai, kurai šā likuma 7.pantā noteikti speciālie amatu savienošanas ierobežojumi, ir
atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista
vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu „Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
Līdz ar to likums atļauj savienot valsts amatpersonas amatu vēl ar diviem algotiem vai
citādi atlīdzinātiem amatiem. Izvērtējot saņemto iesniegumu kopsakarā ar likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normām, Saulkrastu novada dome konstatē, ka
tās rīcībā nav informācijas, ka amatpersonas darbība konkrētos amatos var radīt interešu konfliktu
un nav pamatota iemesla liegt Santai Ancānei savienot PSIA „Saulkrastu slimnīca” valdes locekļa
amatu ar PSIA „Saulkrastu slimnīca” iepirkumu komisijas priekšsēdētājas amatu, Saulkrastu
novada domes deputāta amatu, Siguldas novada pašvaldības ārsta konsultanta amatu un Rīgas
pilsētas pašvaldības ārsta konsultanta amatu.

Saskaņā ar 12.06.2019. Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.6/2019§4), pamatojoties
uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 6.panta otro daļu,
6.panta ceturtās daļas 1.punktu un 6.panta ceturtās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 4
(M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece),
NOLEMJ:
1. Atļaut Santai Ancānei savienot PSIA „Saulkrastu slimnīca”, valdes locekļa amatu ar PSIA
„Saulkrastu slimnīca” iepirkumu komisijas priekšsēdētājas amatu, Saulkrastu novada
domes deputāta amatu, Siguldas novada pašvaldības ārsta konsultanta amatu un Rīgas
pilsētas pašvaldības ārsta konsultanta amatu.
Lēmums Nr.1196 protokola pielikumā.
§10
Par SIA „Saulkrastu Komunālserviss” valdes locekļa amatu savienošanu
Ziņo N.Līcis.
E.Grāvītis informē, ka likums nosaka, ka ar Zemessardzi saskaņojums nav nepieciešams.
Saulkrastu novada domē 2019.gada 30.maijā saņemts SIA „Saulkrastu Komunālserviss”
valdes locekļa Ulda Stundas iesniegums Par amatu apvienošanas saskaņošanu.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk-likums)
6. panta otrajā daļā noteikts, ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai,
ievērojot šā likuma 7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, un sestajā daļā noteiktos speciālos
amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk
kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldības
institūcijās. 6.panta ceturtās daļas 7. punktā noteikts, ka valsts amatpersonai, kurai šā likuma
7.pantā noteikti speciālie amatu savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ar dienestu Zemessardzē. Likuma 7.panta piektajā daļā noteikts, ka šā likuma 4. panta
pirmās daļas 19.1 punktā minētās amatpersonas - tādas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurā
vienas publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus,
kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš pārstāv publiskas personas intereses kapitālsabiedrībā,
papildus šā likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai
ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī savienošana nerada interešu
konfliktu un ir saņemta tā publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvja rakstveida atļauja,
kurš attiecīgo personu nominējis ievēlēšanai padomes locekļa amatā, vai tās valsts amatpersonas
vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā.
Līdz ar to likums atļauj savienot valsts amatpersonas amatu vēl ar diviem citiem amatiem.
Izvērtējot saņemto iesniegumu kopsakarā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” normām, Saulkrastu novada dome konstatē, ka tās rīcībā nav informācijas,
ka amatpersonas darbība konkrētos amatos var radīt interešu konfliktu un nav pamatota iemesla
liegt Uldim Stundam savienot SIA „Saulkrastu Komunālserviss”, valdes locekļa amatu ar valdes
locekļa amatu dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajā sabiedrībā „Blaumale” un dienestu Latvijas
Republikas Zemessardzē.
Saskaņā ar 12.06.2019.Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.6/2019§5), pamatojoties
uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 4.panta pirmās daļas
19.1 punktu, 6.panta otro daļu, 6.panta ceturtās daļas 7.punktu un 7.panta piekto daļu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 4
(M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece),
NOLEMJ:
1. Atļaut Uldim Stundam savienot SIA „Saulkrastu komunālserviss”, valdes locekļa amatu ar
valdes locekļa amatu dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajā sabiedrībā „Blaumale” un dienestu
Latvijas Republikas Zemessardzē.
Lēmums Nr.1197 protokola pielikumā.
§11
Par papildus līdzekļu piešķiršanu pabalsta izmaksai
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 24.05.2019. iesniegumu par papildus
līdzekļu piešķiršanu vienreizējā pabalsta izmaksai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 12.06.2019. sēdē (protokols Nr.6/2019§6), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, 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 Zvejniekciema vidusskolas budžeta plānu par 430,00 euro (Struktūrvienība 03,
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.1198 protokola pielikumā.
§12
Par SIA „Saulkrastu komunālserviss” projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanu
Ziņo N.Līcis.
SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis U.Stunda informē, ka pēc iepirkuma, gan par
projektēšanu, gan par būvuzraudzību, kopējā līguma summa ir samazinājusies un mainījusies
proporcija attiecināmajām/neattiecināmajām izmaksām un attiecīgi ir nepieciešams precizējošs
domes lēmums.
Diskusija par attiecināmo/neattiecināmo izmaksu segšanas apmēru. Diskusijā piedalās N.Līcis,
A.Horsts un G.Vīgants.
U.Stunda ziņo, ka saistībā ar nākamo gadu ir plānots, kad būvnieks pabeigs būvdarbus būs
nepieciešams segt gala norēķinus starp SIA „Saulkrastu komunālserviss” un būvnieku par minēto

projektu, bet no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nebūs saņemta visa iespējamā
līdzfinansējuma daļa, tad 270 000 EUR SIA „Saulkrastu komunālserviss” būs nepieciešams
aizņemties. Informē, ka šī brīža redzējums ir tāds, ka Saulkrastu novada dome galvo par minēto
aizņēmumu un SIA „Saulkrastu komunālserviss” aizņemās no Valsts kases minēto summu, lai
norēķinātos ar būvnieku, pie nosacījuma, ka viss būs izbūvēts saskaņā ar līguma nosacījumiem.
Diskusija par iespēju kapitālsabiedrībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases. Diskusijā piedalās
A.Horsts, G.Vīgants, N.Līcis un E.Grāvītis.
Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa 05.06.2019. iesniegumu par
darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un
uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas
iespējas” īstenošanas ietvaros SIA „Saulkrastu komunālserviss” projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” realizāciju, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 12.06.2019. sēdē (protokols Nr.6/2019§7), pamatojoties uz Saulkrastu novada
domes 26.07.2017. lēmumu Nr.110 (Prot.Nr.12/2017§56) „Par SIA „Saulkrastu komunālserviss”
projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” iesniegšanu un
līdzfinansējuma nodrošināšanu” (turpmāk – Lēmums). Lēmums tika apstiprināts, pamatojoties par
provizoriskajām projekta izmaksām. Tikai pēc Lēmuma noslēdzas iepirkums gan uz projektēšanu
un būvniecību, gan būvuzraudzību. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, mainījās gan projekta
kopējās, gan attiecināmās/neattiecināmās izmaksas,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II
kārta” realizācijai nodrošināt ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 75,13% no
attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 3 136 976,00 EUR (trīs miljoni viens simts
trīsdesmit seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši euro, 00 centi), apmērā.
2. Nodrošināt Saulkrastu novada domes ieguldījumu attiecināmo izmaksu segšanai
895 950,57 EUR (astoņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro, 57
centi) apmērā.
3. Nodrošināt Saulkrastu novada domes ieguldījumu neattiecināmo izmaksu segšanai
895 039,23 EUR (astoņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši trīsdesmit deviņi euro, 23 centi)
apmērā.
4. Saulkrastu novada domei projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Saulkrastos, II kārta” nepieciešamo līdzfinansējumu 1 790 989,80 EUR (viens
miljons septiņi simti deviņdesmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi euro, 80 centi)
apmērā nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
5. Finansējumu 1 790 989,80 EUR (viens miljons septiņi simti deviņdesmit tūkstoši deviņi
simti astoņdesmit deviņi euro, 80 centi) apmērā ieguldīt SIA „Saulkrastu komunālserviss”
pamatkapitālā, veicot pamatkapitāla palielināšanu.
6. Uzdot SIA „Saulkrastu komunālserviss” nodrošināt projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ieviešanai nepieciešamo
finansējumu 944 490,69 (deviņi simti četrdesmit četri tūkstoši četri simti deviņdesmit
eiro 69 centi) apmērā PVN izmaksu segšanai.
7. Saulkrastu novada domei galvot par SIA „Saulkrastu komunālserviss” aizņēmumu no
Valsts kases, kura apmērs būs 270 000 EUR (divi simti septiņdesmit tūkstoši eiro, 00
centi), kas ir 10% no projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Saulkrastos, II kārta” attiecināmajām izmaksām (2 706 584,90 EUR), kuras
finansē ES Kohēzijas fonds, bet SIA „Saulkrastu komunālserviss” to saņems tikai pēc

projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II
kārta” realizācijas un noteikto mērķu sasniegšanas (Projekta ietvaros vismaz 850
iedzīvotājiem projekta realizācijas laikā tiks nodrošināti jauni centralizētas kanalizācijas
pieslēgumi un 256 iedzīvotājiem tiks nodrošināta ūdensapgāde). Aizņēmuma ilgums –
vismaz 14 mēneši.
Lēmums Nr.1199 protokola pielikumā.
§13
Par projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” ieņēmumu
un izdevumu apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis. Informē, ka par piešķirto finansējumu plānots uzstādīt digitāli informatīvo stendu
pie Zilā karoga pludmales.
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatora
06.06.2019. iesniegumu par izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetā, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.06.2019. sēdē (protokols Nr.6/2019§8),
pamatojoties uz 29.05.2019. Saulkrastu novada domes lēmumu “Par sadarbības līguma noslēgšanu
ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība”” par sadarbību Latvijas vides aizsardzības fonda
projektam, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumus:
1.1. palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas - citi” (ekonomiskās klasifikācijas
kods (EKK) 18.6211, P5237) par 8 305,00 EUR.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos:
2.1. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Projekts”
Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”” (Struktūrvienība 0117,
P5237) par 8 305,00 EUR EKK 5218 (Celtnes un būves).
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 1. un 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1200 protokola pielikumā.
§14
Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas 2019.gada budžetā
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas 07.06.2019. iesniegumu par grozījumiem
Saulkrastu novada bibliotēkas 2019.gada budžetā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 12.06.2019. sēdē (protokols Nr.6/2019§9), pamatojoties uz rīkoto cenu aptauju “Mēbeļu
izgatavošana, piegāde un montāža Saulkrastu novada bibliotēkai" ar ID Nr.3.1 9-2 rezultātiem,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos:
1.1.samazināt Bibliotēkas (Struktūrvienība 06) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 231201 (Inventārs) par 7 656,00
EUR.
1.2.palielināt Bibliotēkas (Struktūrvienība 06) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 5239 (Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi) par 7656,00 EUR,
lai iegādātos divpusējos un vienpusējos plaukts, kas tika paredzēti apmaksāt
no EKK 231201.
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 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1201 protokola pielikumā.
§15
Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības
budžeta Vēlēšanu komisijai darbības nodrošināšanai par papildus piešķirto finansējumu
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 11.06.2019. iesniegumu par
Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 2019.gada
Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
12.06.2019. sēdē (protokols Nr.6/2019§10), pamatojoties uz papildus valsts piešķirto
mērķdotāciju 2019.gadam, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumus:
1.1. palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas - citi” (ekonomiskās klasifikācijas kods
(EKK) 18.6211, Fin 139) par 300,00 EUR.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos:
2.1. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Vēlēšanu
komisija” (Struktūrvienība 0114) par 300,00 EUR šādos EKK:
2.1.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 189,00 EUR;
2.1.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 47,00 EUR;
2.1.3. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 11,00 EUR;
2.1.4. EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 53,00 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.1202 protokola pielikumā.

§16
Par grozījumiem projekta “Generation Z at School” 2019.gada budžeta plānā
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 04.06.2019. 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 12.06.2019. sēdē (protokols Nr.6/2019§11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, 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 231101 (Kancelejas preces) par 351,00 euro.
1.2. palielināt projekta “Generation Z at School” (Struktūrvienība 02, M4134, P5129)
budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2261 (Telpu noma) par 270,00 euro, lai apmaksātu telpu nomu
projekta noslēguma nodrošināšanai;
1.2.2. EKK 2279 (Pārējie pakalpojumi) par 81,00 euro, lai apmaksātu projekta
pasākuma organizēšanu.
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.1203 protokola pielikumā.
§17
Par grozījumiem projekta “Latvijas skolas soma” 2019.gada budžeta plānā
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja 06.06.2019. iesniegumu par
grozījumiem projekta “Latvijas skolas soma” 2019.gada budžeta plānā saistībā ar budžeta
izdevumu ekonomiskās klasifikācijas (EKK) precizēšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 12.06.2019. sēdē (protokols Nr.6/2019§12), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos:
1.1. samazināt projekta “Latvijas skolas soma” (Struktūrvienība 0117, M41106, P5231)
budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 2279 (Pārējie pakalpojumi) par 1 432,00 euro.

1.2. palielināt projekta “Latvijas skolas soma” (Struktūrvienība 0117, M41106, P5231)
budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 1432,00 euro, lai
apmaksātu transporta izdevumus projekta realizācijai.
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.1204 protokola pielikumā.
§18
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas 2019.gada budžeta plānā
Ziņo N.Līcis.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvai darbības
nodrošināšanai) par 150,00 euro.
1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 6422 (Naudas balvas) par 150,00 euro, lai apmaksātu naudas balvas
Saulkrastu vidusskolas izcilniekiem.
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.1205 protokola pielikumā.
§19
Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada budžeta ieņēmumos un izdevumus 2019.gada
aizdevuma līgumiem
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada Finanšu daļas vadītāja 11.06.2019. iesniegumu par Saulkrastu
novada pašvaldības 2019.gada ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Valsts kasē noslēgtajiem
aizdevuma līgumiem, lai realizētu darbus 2019.gadā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Finanšu komitejas 12.06.2019. sēdē (protokols Nr.6/2019§15), pamatojoties uz trim 2019.gadā
noslēgtajiem Valsts kases aizdevuma līgumiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumu plāna pozīciju

“Aizņēmumi” (EKK F400200001, P87/2019 par 1 164 694,00 EUR, EKK F400200001,
P381/2018 par 44 794,00 EUR EKK F400200001, P86/2019 par 700 000,00 EUR,
P85/2019 par 191435,00 EUR) par 2 056 129,00 EUR.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta izdevumu plānu par
2056129,00 EUR šādās pozīcijās:
2.1. izdevumu pozīciju “Projekts “Uzņēmējdarbības izaugsmei
nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā”” (Struktūrvienība 0117, M4122, P5111)
ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana) par 1 164
694,00 EUR;
2.2. izdevumu pozīciju “Projekts ”Ūdenssaimniecības pakalpojum attīstība Saulkrastos,
II kārta"” (Struktūrvienība 19, P5125) EKK F55010013 (Līdzdalība radniecīgo
uzņēmumu kapitālā, kas nav akcijas) par 700 000,00 EUR;
2.3. izdevumu pozīciju “Saulkrastu novada kultūras nama “Zvejniekciems” renovācija”
(Struktūrvienība 17, P5214) EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 191 435,00
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
skaitā1. un 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1206 protokola pielikumā.
§20
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
Ziņo N.Līcis.
Izskatot /vārds, uzvārds/, adrese /adrese/, 03.06.2019. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes 2019.gada 12.jūnija Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.6/2019, pamatojoties uz
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 24.06.2020. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 874,66
euro (astoņi simti septiņdesmit četri euro , 66 centi) apmērā, ko sastāda pamatparāds
686,74 euro (seši simti astoņdesmit seši euro, 74 centi) un nokavējuma nauda 187,92 euro
(viens simts astoņdesmit septiņi euro, 92 centi), par nekustamo īpašumu /adrese/,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 004 0074, /vārds, uzvārds/,
/personas kods/, adrese /adrese/, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:
Datums
24.07.2019.
26.08.2019.
24.09.2019.
24.10.2019.
25.11.2019.
27.12.2019.
24.01.2020.

Pamatparāds
EUR
57.23
57.23
57.23
57.23
57.23
57.23
57.23

Nokavējuma
nauda EUR
15.66
15.66
15.66
15.66
15.66
15.66
15.66

Kopā EUR
72.89
72.89
72.89
72.89
72.89
72.89
72.89

24.02.2020.
24.03.2020.
24.04.2020.
25.05.2020.
24.06.2020.
KOPĀ:

57.23
57.23
57.23
57.23
57.21
686.74

15.66
15.66
15.66
15.66
15.66
187.92

72.89
72.89
72.89
72.89
72.87
874.66

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos, iestrādājot nosacījumu, ka
/vārds, uzvārds/veic nekustamā īpašuma kārtējos maksājumus.
3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.
Lēmums Nr.1207 protokola pielikumā.
§21
Par debitoru parāda norakstīšanu
Ziņo N.Līcis.
A.Horsts jautā, vai par minēto summu tika nomāts mazdārziņš.
A.Blankenbergs atbild, ka apbūvētais zemes gabals, par kuru tika noslēgta piespiedu noma.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālistes Stellas Veismanes 2019.gada 10.jūnija iesniegumu “Par zemes
nomas maksas parāda norakstīšanu”, pamatojoties uz Civillikuma 2168.panta 3.punktu, un
2018.gada 13.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība
budžeta iestādēs” 187.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī
citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus, un
saskaņā ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2019.gada 12.jūnija sēdes atzinumu
(protokols Nr.6/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Norakstīt /vārds, uzvārds/, /personas kods/, parādu par zemes nomu 76,06 EUR
(septiņdesmit seši euro un 06 centi).
2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitoru parāda
un izveidoto uzkrājumu norakstīšanu.
Lēmums Nr.1208 protokola pielikumā.
§22
Par projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” ieņēmumu un izdevumu
apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Sociālā dienesta vadītājas 31.05.2019. iesniegumu par
izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetā, kas izskatīts Saulkrastu novada

domes Finanšu komitejas 12.06.2019. sēdē (protokols Nr.6/2019§20), pamatojoties uz Saulkrastu
novada pašvaldības noslēgto sadarbības līgumu Nr.51/Li334 ar Labklājības ministriju par iesaisti
projektā “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās, Nr.9.2.1.1/15/I/001”, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumus:
1.1.palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas - citi” (ekonomiskās klasifikācijas kods
(EKK) 18.6211, P5236) par 4 586,00 EUR.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos:
2.1.palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Projekts
“Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”” (Struktūrvienība 081, P5236,
M41109) par 4 586,00 EUR šādos EKK:
2.1.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 3 570,00 EUR;
2.1.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 860,00 EUR;
2.1.3. EKK 2111 (Iekšējie komandējumi – Dienas nauda) par 72,00 EUR;
2.1.4. EKK 2112 (Iekšējie komandējumi - Pārējie komandējumu un dienestu
braucienu izdevumi) par 84,00 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 1. un 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1209 protokola pielikumā.
§23
Par attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktualizētā rīcības un investīciju plāna
apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis. Informē, par rīcības un investīciju plāna apstiprināšanas nepieciešamību.
A.Horsts uzskata, ka esošais dokuments nav saistošs.
N.Līcis izskaidro, ka plānā norādītās ir vīzijas no kurām varētu saņemt aizņēmumus par atsevišķu
ēku attīstīšanu, izglītības un uzņēmējdarbības vajadzībām.
A.Horsts ierosina precizēt esošo plānu, izņemot no tās projektus, kuri līdz 2020.gadam netiks
īstenoti, un nākamajā papildināt.
N.Līcis informē, ja tiks izņemti no šī plāna, tad būs sarežģītāk minētos projektus pievienot
nākamajā rīcības un investīciju plānā. Ziņo par muzeja izveidi, kuram nepieciešams kredīts.
A.Horsts skaidro, ka tiks balsots par dokumentu, kurā netiks izpildītas programmas līdz
noteiktajiem termiņiem.
N.Līcis izskaidro, ka tad atliksies termiņi.
Diskusija par izpildītajām programmām no 2014.gada līdz šim brīdim. Diskusijā piedalās B.Veide
un A.Horsts.
N.Līcis skaidro, ka pati programma kopumā tiks dota izskatīšanai jūlija komitejās un sēdēs un
aicina deputātus apstiprināt esošo redakciju.
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatora
Aināra Liepiņa 11.06.2019 iesniegumu “Par attīstības programmas 2014.-2020. gadam rīcības un
investīciju plāna aktualizēšanu”,

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, saskaņā ar 12.06.2019.
Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 6/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, L.Vaidere, M.Kišuro,
E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- 1
(A.Horsts), „ATTURAS”- 1 (A.Aparjode),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt aktualizēto Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam
Rīcību un investīciju plānu.
2. Saulkrastu novada būvvaldei ievietot aktualizēto Saulkrastu novada attīstības
programmas 2014.-2020. gadam Rīcību un investīciju plānu Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1210 protokola pielikumā.
§24
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
Ziņo N.Līcis.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 11.jūnija iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu
Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 29.1,
30.1.apakšpunktu, Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.SN
16/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas
noteikšanu” 3.1.apakšapunktu, saskaņā ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2019.gada
12.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.6/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar /vārds, uzvārds/ no 2019.gada
1.jūlija par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Kalnu iela 8A, Saulkrasti,
Saulkrastu novads (kadastra numurs 80130030199), zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80130030060 daļas 476 m2 platībā, iznomāšanu, esošās teritorijas uzturēšanai
un apsaimniekošanai.
Lēmums Nr.1211 protokola pielikumā.
§25
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas amatu sarakstā
Ziņo N.Līcis.
G.Vīgants izskaidro, ka tiek palielināta likme un likmes summa.
N.Līcis lūdz labot lēmuma projektā radušos drukas kļūdu, no “skolotājs - pedagogs” uz “skolotājs
- logopēds”.

Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 30.05.2019. iesniegumu Nr. 1-46.2019/102 “Par
skolotāja – logopēda darba slodzi”, dome konstatē:
1) Saulkrastu novada dome 2019.gada 27.februāri pieņēma lēmumu Nr. 1016 “Par Saulkrastu
novada pašvaldības 2019.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Saistošie
noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu”, ar kuru
tika apstiprināti Saulkrastu novada vidusskolu pedagogu amatu saraksti’.
2) Ar 2019.gada 27.februāra lēmumu Nr. 1016 Saulkrastu vidusskolas amatam “skolotājs –
logopēds” tika noteikta amata slodze 0,7 un mēnešalga 730 euro mēnesī.
3) Saulkrastu vidusskolas direktores 2019.gada 30.maija iesniegumā tiek lūgts ar 2019.gada
1.septembri amatam “skolotājs- logopēds” palielināt amata slodzi no „0,7” uz „1” un
mēnešalgu uz 750 euro.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 2019.gada 12.jūnija
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu (protokols Nr.6/2019§3) un
2019.gada 12.jūnija Finanšu komitejas atzinumu (Prot.Nr.6/2019§26),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.septembri veikt šādus grozījumus Saulkrastu vidusskolas pedagogu amatu
sarakstā:
1.1.Palielināt amata vietas “skolotājs - logopēds” amata slodzi no „0,7” uz „1” un
mēnešalgu no 730 euro uz 750 euro.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir Saulkrastu vidusskolas direktors.
Lēmums Nr.1212 protokola pielikumā.
§26
Par projekta “Ieguldījums sporta un atpūtas bāzes “Aģe” izveidē Zvejniekciema stadiona
teritorijā” realizāciju
Ziņo N.Līcis. Noskaidro vai Ostas maksu izlietojums tiek palielināts pilnā apmērā.
G.Vīgants atbild, ka uz doto mirkli pilnā apmērā, pēc tam, ja saņems finansējumu, tad 25 000 EUR
apmērā.
A.Horsts jautā, kādēļ ir summa 57 318 EUR.
G.Vīgants izskaidro, lai nebūtu lielais iepirkums un, lai būvniecība būtu līdz 42 000 EUR bez
PVN.
A.Horsts noskaidro cik daudz Ostas maksas ienākušas.
G.Vīgants atbild, ka vidēji gadā ienāk 87 000 EUR. Informē, ka, tad ir pietiekami daudz
finansējums, lai Dome samaksātu visu to, ko ir uzņēmusies un arī jau minēto summu.
S.Ozola – Ozoliņa noskaidro, vai tiks sakārtota noeja no tiltiņa.
B.Veide atbild, ka ir plānota tikai no tiltiņa pa otru Aģes pusi līdz Upes ielai.
N.Līcis informē par Aģes upes krasta stiprinājuma izveidi.
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja 31.05.2019. iesniegumu par
projekta “Ieguldījums sporta un atpūtas bāzes “Aģe” izveidē Zvejniekciema stadiona teritorijā”
realizāciju, pamatojoties uz Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” 15.05.2019.
vēstulē nr.190515/1 “Par izmaiņām projekta īstenošanā” pausto piekrišanu Saulkrastu novada

domei pārcelt projekta ar SERNIKON piešķirto nr.: 2018/FL02/5/F043.02.02./1 “Ieguldījums
sporta un atpūtas bāzes "Aģe" izveidē Zvejniekciema stadiona teritorijā” īstenošanas vietu un
sasniedzamos rādītājus no Zvejniekciema stadiona (kadastra nr. 80330010731) Bērzu alejā 7,
Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā uz pašvaldības zemes vienību (kadastra nr. 80330010929) un
ar Lauku atbalsta dienesta 28.05.2019. lēmumu nr. 04.6-11/19/315-e un tā 10.06.2019.
precizējumiem nr. 04.6-11/19/334-e saskaņotām projekta nr. 18-04FL02-F043.0202-000002
“Ieguldījums sporta un atpūtas bāzes “Aģe” izveidē Zvejniekciema stadiona teritorijā” izmaiņām,
kas paredz Projekta īstenošanas vietas maiņu uz pašvaldības zemes vienību (kad.Nr.80330010929)
labiekārtojot daļu Aģes upes labā krasta, līdz 2019.gada 14.jūlijam iesniegt Lauku atbalsta dienestā
būvniecības dokumentus un ar būvniecību saistītos iepirkuma procedūras dokumentus,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta “Ieguldījums sporta un atpūtas bāzes “Aģe” izveidē Zvejniekciema
stadiona teritorijā” realizāciju un paredzēt finansējumu 57 318,00 EUR no Speciālā
budžeta ostu maksām, lai izbūvētu bezmaksas un publiski pieejamu ainavisku gājēju taku.
2. Palielināt 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu pozīciju
“Ostas maksu izlietojums” par 57 318,00 EUR (Struktūrvienība 019, Finansējums 23
ekonomiskās klasifikācijas kods 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana)). Projekta ietvaros
plānots veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 5 000,00 EUR, būvniecības darbus
50 818,00 EUR un būvuzraudzību 1 500,00 EUR apmērā.
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.1213 protokola pielikumā.
§27
Par grozījumiem Saulkrastu novada Sociālā dienesta 2019.gada budžetā
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas 04.06.2019. iesniegumu par grozījumiem
Saulkrastu novada Sociālā dienesta 2019.gada budžetā, pamatojoties uz nepieciešamību
nodrošināt piekļuvi Valsts izglītības informācijas sistēmai Sociālā dienesta darba vajadzībām,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos:
1.1.samazināt Sociālā dienesta (Struktūrvienība 081, M811) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku
atalgojums) par 700,00 EUR.
1.2.palielināt Sociālā dienesta (Struktūrvienība 081, M811) budžeta izdevumu plānu:

1.2.1. EKK 2251 (Informācijas sistēmas uzturēšana) par 700,00 EUR, lai
nodrošinātu piekļuvi Valsts izglītības informācijas sistēmai Sociālā dienesta
darba vajadzībām, piešķirot trūcības/maznodrošinātas ģimenes statusus un
ēdināšanas izdevumus bērniem pirmskolas izglītības iestādē un
vispārizglītojošā izglītības iestādē.
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.1214 protokola pielikumā.
§28
Par zemes īpašuma Neibādes iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis. Izskaidro zemesgabala atrašanās vietu.
E.Grāvītis jautā vai minētais jautājums jau netika skatīts.
A.Blankenbergs atbild noraidoši, izskaidro, ka minētais zemesgabals ir neprivatizēts būvgabals.
Lūdz precizēt lēmuma projekta 6.punktu, to apstiprinot šādā redakcijā: “Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt zemes gabalu Neibādes iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, no ilgtermiņa ieguldījuma sastāva (konts 1217 pārējā zeme) un iekļaut kontā 2132
(krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanā).”
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 18.06.2019. iesniegumu par neapbūvēta zemesgabala Neibādes iela
10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330010658, platība
1171 kv.m, nodošanu atsavināšanai, pamatojoties uz SIA ,,Latio’’ 14.06.2019. noteikto tirgus
vērtību 10 600 euro, un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu un 10.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - neapbūvētu
zemesgabalu Neibādes iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra Nr. 8033 001 0658, platība 1171 kv.m platībā.
2. Uzdot Īpašumu izsoles komisijai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma
atsavināšanu, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Neibādes iela 10,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 001 0658,
nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 10 600 euro (desmit tūkstoši seši simti euro ).
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala
Neibādes iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra
apzīmējums 8033 001 0658, izsoles noteikumus.
5. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 09.08.2019. plkst. 10.00 rīkot
nekustamā īpašuma izsoli ar augšupejošu soli.
6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt zemes gabalu Neibādes iela 10, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, no ilgtermiņa ieguldījuma sastāva (konts 1217

pārējā zeme) un iekļaut kontā 2132 (krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanā).
Lēmums Nr.1215 protokola pielikumā.
§29
Par zemes īpašuma ,,Vēsma 40’’, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
A.Blankenbergs lūdz precizēt lēmuma projekta 6.punktu, to apstiprinot šādā redakcijā: “Finanšu
un grāmatvedības nodaļai izslēgt zemes gabalu ,,Vēsma 40’’, Vēsma, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, no ilgtermiņa ieguldījuma sastāva (konts 1217 pārējā zeme) un iekļaut kontā
2132 (krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanā).”
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 18.06.2019. iesniegumu par neapbūvēta zemesgabala ,,Vēsma 40’’,
Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330031182, platība 610 kv.m,
nodošanu atsavināšanai, pamatojoties uz SIA ,,Latio’’ 14.06.2019. noteikto tirgus vērtību 3800
euro, un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu,
9.panta otro daļu un 10.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3. panta 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - neapbūvēta
zemesgabala ,,Vēsma 40’’, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.
8033 003 1182, platība 610 kv.m platībā.
2. Uzdot Īpašumu izsoles komisijai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma
atsavināšanu, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala ,,Vēsma 40’’, Vēsma,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1182, nosacīto cenu, kas
vienāda ar tirgus vērtību 3800 euro (trīs tūkstoši astoņi simti euro ).
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala
,,Vēsma 40’’, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033
003 1182, izsoles noteikumus.
5. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 09.08.2019. plkst. 10.30 rīkot
nekustamā īpašuma izsoli ar augšupejošu soli.
6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt zemes gabalu ,,Vēsma 40’’, Vēsma, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, no ilgtermiņa ieguldījuma sastāva (konts 1217 pārējā zeme) un
iekļaut kontā 2132 (krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanā).
Lēmums Nr.1216 protokola pielikumā.

§30
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Zvejniekciemā, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu (pie peldvietas ,,Koklītes’’)

Ziņo N.Līcis.
E.Grāvītis ierosina precizēt lēmuma projekta 2.punktu, norādot, ka Juridiskai nodaļai nevis
“noslēgt zemes nomas līgumu”, bet “nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu noslēgšanai”.
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 29.maija lēmumu Nr.1187 ,,Par zemes
īpašumu daļas iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoļu organizēšanu, nosacītās nomas
sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2019.gada 14.jūnijā notikušajā
izsolē tika izsolīta nekustamā īpašuma daļa pie peldvietas ,,Koklītes’’, Zvejniekciemā, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads.
16.06.2019. ir saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres iesniegums par neapbūvēta
zemesgabala daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un izsoles protokols Nr.17.
Nekustamā īpašuma nomas tiesības nosolīja SIA ,,Starkite’’, par 170.00 euro (viens simts
septiņdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu.
Izsoles noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi” 35.punkts,
noteic, ka Saulkrastu novada dome apstiprina izsoles rezultātus kārtējā domes sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma daļas, neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr.
80330011148, Zvejniekciemā pie peldvietas ,,Koklītes’’, nomas tiesību izsolē nosolīto
cenu 170,00 euro (viens simts septiņdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu, kuru 2019.gada
14.jūnijā nomas izsolē nosolīja SIA ,,Starkite”, reģ.Nr.40203181011, juridiskā adrese
,,Ezerkalni’’, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu noslēgšanai septiņu dienu laikā
pēc nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1217 protokola pielikumā.
§31
Par pašvaldībai valdījumā esošās nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu (Vidrižu ielas galā)
Ziņo N.Līcis.
E.Grāvītis ierosina precizēt lēmuma projekta 2.punktu.
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 29.maija lēmumu Nr.1187 ,,Par zemes
īpašumu daļas iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoļu organizēšanu, nosacītās nomas
sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2019.gada 14.jūnijā notikušajā
izsolē tika izsolīta nekustamā īpašuma daļa Vidrižu ielas galā, Saulkrastos.
16.06.2019. ir saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres iesniegums par neapbūvēta
zemesgabala daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un izsoles protokols Nr.16.
Nekustamā īpašuma nomas tiesības nosolīja /vārds, uzvārds/, par 170.00 euro (viens simts
septiņdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu.
Izsoles noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi” 35.punkts,
noteic, ka Saulkrastu novada dome apstiprina izsoles rezultātus kārtējā domes sēdē.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma daļas, neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr.
80130020246, Saulkrastos Vidrižu ielas galā, nomas tiesību izsolē nosolīto cenu 170,00
euro (viens simts septiņdesmit euro, 00 centi) par vienu gadu, kuru 2019.gada 14.jūnijā
nomas izsolē nosolīja /vārds, uzvārds/, /personas kods/, dzīvesvietas adrese /adrese/.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu noslēgšanai septiņu dienu laikā
pēc nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1218 protokola pielikumā.
§32
Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu (Bīriņu ielas galā)
Ziņo N.Līcis.
E.Grāvītis ierosina precizēt lēmuma projekta 2.punktu.
A.Horsts noskaidro, vai ir vēl izsolāmi zemesgabali.
N.Līcis atbild apstiprinoši, jo ir saņemti atteikumi par dažiem zemes gabaliem.
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 29.maija lēmumu Nr.1187 ,,Par zemes
īpašumu daļas iznomāšanu Saulkrastu pludmalē, nomas izsoļu organizēšanu, nosacītās nomas
sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2019.gada 14.jūnijā notikušajā
izsolē tika izsolīta nekustamā īpašuma daļa Bīriņu ielas galā.
16.06.2019. ir saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres iesniegums par neapbūvēta
zemesgabala daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un izsoles protokols Nr.15.
Nekustamā īpašuma nomas tiesības nosolīja SIA ,,MOMI’’, par 200.00 euro (divi simti
euro, 00 centi) par vienu gadu.
Izsoles noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi” 35.punkts,
noteic, ka Saulkrastu novada dome apstiprina izsoles rezultātus kārtējā domes sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma daļas, neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr.
80130020246, Saulkrastos Bīriņu ielas galā, nomas tiesību izsolē nosolīto cenu 200,00
euro (divi simti euro, 00 centi) par vienu gadu, kuru 2019.gada 14.jūnijā nomas izsolē
nosolīja SIA ,,MOMI’’, reģ.Nr.40103902614, juridiskā adrese ,,Roze 298’’, Roze,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu noslēgšanai septiņu dienu laikā
pēc nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.

Lēmums Nr.1219 protokola pielikumā.
§33
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo N.Līcis.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 4.jūnija iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, /dzimšanas datums/, deklarēto dzīvesvietu adresē:
/adrese/, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Lēmums Nr.1220 protokola pielikumā.
§34
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo N.Līcis.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 4.jūnija iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, /dzimšanas datums/, deklarēto dzīvesvietu adresē:
/adrese/, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Lēmums Nr.1221 protokola pielikumā.
§35
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un likvidēšanu, lietošanas
mērķa noteikšanu
Ziņo N.Līcis. Izskaidro nekustamā īpašuma atrašanās vietu.

L.Vaidere noskaidro katra zemes gabala kopējo platību.
A.Blankenbergs atbild, ka katrs zemes gabals ir aptuveni 7000 m2.
A.Horsts noskaidro, kāds ir mazākais iespējamais zemes dalījums privātmāju apbūvei.
L.Vaidere atbild, ka 2400 m2.
Izskatot SIA ,,Metopro” zemes ierīkotājas /vārds, uzvārds/ 12.06.2019. iesniegumu par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Vecnagliņi’’, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, 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,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (L.Vaidere),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,Metopro” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
,,Vecnagliņi’’,
Zvejniekciems,
Saulkrastu
pagasts,
Saulkrastu
novads
(kad.Nr.80330011134).
2. Piešķirt adresi zemes gabalam Nr.1 zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80330011582
– Melnsila iela 16, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt dalīto
lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, platība 0,12
ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.6
ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam Nr.2 zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80330011584
– Melnsila iela 18, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt dalīto
lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, platība 0,12
ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība
0.61 ha.
4. Piešķirt adresi zemes gabalam Nr.3 zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80330011583
– Melnsila iela 18A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt dalīto
lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, platība 0,12
ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.6
ha.
5. Pamatojoties uz jaunu adrešu piešķiršanu, likvidēt adresi ,,Vecnagliņi’’, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
6. Nosūtīt rēķinu par divu adrešu piešķiršanu /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/.
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.1222 protokola pielikumā.
§36
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu

Ziņo N.Līcis. Izskaidro nekustamā īpašuma atrašanās vietu.
Izskatot SIA ,,Energoplāns” projektu izstrādes vadītājas /vārds, uzvārds/ 11.06.2019.
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Māri’’, Pabaži,
Saulkrastu pagasts, 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,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,Energoplāns” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam ,,Māri’’, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kad.Nr.80330040160).
2. Piešķirt adresi zemes gabalam Nr.2 zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80330040806
– Deviņpadsmitā iela 9, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt dalīto
lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, platība 0,12
ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība
0.3494 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam Nr.3 zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80330040807
– Deviņpadsmitā iela 11, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt dalīto
lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, platība 0,12
ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība
0.28 ha.
4. Zemes gabalam Nr.1 zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80330040805 – noteikt
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods
0201, platība 2.5956 ha nemainot īpašuma adresi.
5. Nosūtīt rēķinu par divu adrešu piešķiršanu /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/.
6. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.1223 protokola pielikumā.
§37
Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei
„Saulkrastu kultūras centrs”
Ziņo N.Līcis.
2018.gada 20.decembra Domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums „Par grozījuma izdarīšanu
Saulkrastu novada domes 27.09.2018. sēdes lēmumā Nr.801 “Par pašvaldības aģentūras
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju”, ar kuru nolemts izveidot divas iestādes –
„Saulkrastu kultūras centrs” un „Saulkrastu sporta centrs”.

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto
autonomo funkciju izpildi ir nepieciešams nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei
„Saulkrastu kultūras centrs” nekustamo īpašumu:
nedzīvojama ēka - Skolas ielā 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013
002 0478 001, ar kopējo platību 23,80 m2, bilances vērtība uz 2019.gada 1.janvāri ir
2169.43 euro.
Nekustamā īpašuma bezatlīdzības nodošanas nepieciešamība un lietderība ir pamatota ar
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto Saulkrastu novada pašvaldības
autonomo funkciju - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un
tautas jaunrades attīstību.
Saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma” 5.panta trešo un sesto daļu, publiska persona mantu nodod bezatlīdzības
lietošanā, par to pieņemot lēmumu un slēdzot rakstveida līgumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās
daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā
ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu,
15.panta pirmās daļas 5.punktu, likuma "Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma" 5. panta trešo, sesto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Nodot pašvaldības iestādei „Saulkrastu kultūras centrs”, bezatlīdzības lietošanā nekustamo
īpašumu nedzīvojamo ēku - Skolas ielā 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra
apzīmējums 8013 002 0478 001, ar kopējo platību 23,80 m2, bilances vērtība uz 2019.gada
1.janvāri ir 2169.43 euro.
2. Nekustamā īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir rūpēties par kultūru un
sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Saulkrastu
novadā.
3. Nekustamo īpašumu nodot pašvaldības iestādei “Saulkrastu kultūras centrs”, slēdzot
rakstveida līgumu ar “Saulkrastu kultūras centrs” vadītāju.
4. Nekustamo īpašumu nodot bezatlīdzības lietošanā uz 20 gadiem.
5. Līguma noslēgšanas termiņš 2019.gada15.jūlijs.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1224 protokola pielikumā.
§38
Par 2018.gada 27.jūnija dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
Ziņo N.Līcis.
A.Horsts uzdod jautājumu par kopīpašuma daļām.
A.Blankenbergs atbild, ka tas ir atkarīgs kā Zemesgrāmatā īpašums ir reģistrēts, minētajā gadījumā
ir domājamās daļas no zemes, tādēļ zemes daļa arī iet klāt.
B.Veide informē, ka iesnieguma iesniedzējs maksā gan par zemes nekustamo nodokli, gan telpu
nomu.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 17.jūnija iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu, 27.punktu, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 2012.gada 28.novembra

Saulkrastu novada domes sasitošajiem noteikumiem Nr.22 “Par Saulkrastu novada pašvaldības
palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā” 14.2.apakšpunktu, 17., 18.punktu, saskaņā ar
2018.gada 27.jūnija dzīvokļa īres līguma 4.3.apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2019.gada 1.jūliju pagarināt uz 1 (vienu) gadu 2018.gada 27.jūnija dzīvokļa īres
līgumu ar /vārds, uzvārds/ par Saulkrastu novada pašvaldības piederošā dzīvokļa Krasta
ielā 15 – 5, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, (kadastra Nr.80139000597) ar kopējo platību
25,47 m2 , ar tām piederošajām 2547/23257 kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, īri.
Lēmums Nr.1225 protokola pielikumā.
§39
Par grozījumiem projekta “Generation Z at School” 2019.gada budžeta plānā projekta
darbības nodrošināšanai
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktora 18.06.2019. iesniegumu par grozījumiem
projekta “Generation Z at School” 2019.gada budžeta plānā saistībā ar budžeta izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas (EKK) precizēšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Finanšu komitejas 12.06.2019. sēdes atzinumu
(protokols Nr.6/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, 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. ekonomiskās klasifikācijas plāna (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēneša
atalgojums) par 399,00 euro;
1.1.2. EKK 2121 (Ārvalstu komandējumi – dienas nauda) par 1 278,00 euro,
ietaupījums radies, jo tika apmeklēta cita valsts.
1.2. palielināt projekta “Generation Z at School” (Struktūrvienība 02, M4134, P5129)
budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi - Pārējie komandējumi un dienesta
braucieni ) par 667,00 euro, jo nepieciešamas 2019.gada septembra vizītes
nodrošināšanai 3 skolotājiem Grieķijā, Atēnās ar mērķi izmēģināt projekta
TOP10 metožu vadlīniju integrēšanu mācību procesā.
1.2.2. EKK 2251 (Informācijas sistēmas uzturēšana) par 399,00 euro, lai
nodrošinātu vienas metodes no TOP10 integrēšanai mācību procesā,
programmatūras licenču nomas apmaksu 10 skolotājiem;
1.2.3. EKK 231101 (Kancelejas preces) par 611,00 euro, lai iegādātos kancelejas
preces projekta vajadzībām.

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.1226 protokola pielikumā.
§40
Par pašvaldības kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, valdes locekļu
atlīdzības noteikšanu
Ziņo N.Līcis.
G.Lipinika informē, ka uz doto mirkli tiek noteikts koeficients 1,6 saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem un iepriekšējā gada vidējo darba samaksas apmēru.
Diskusija par vidējās darba samaksas apmēru. Diskusijā piedalās A.Aparjode, A.Horsts un
N.Līcis.
E.Grāvītis informē, lai minētās algas likumīgi stātos spēkā, tās ar lēmumu ir jāpieņem turētāju
sapulcē.
N.Līcis ziņo, ka deputāti ir informēti un ir apstiprinājuši, kāda kapitālsabiedrības locekļiem tiek
noteikta darba samaksa.
Pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora 2019.gada 5.jūnijā apstiprinātu audita
“Saulkrastu novada kapitālsabiedrību pārvalde” ieteikumu ieviešanas grafiku un 2015.gada
22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas
kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši
kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša
atlīdzības maksimālo apmēru”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav,
„ATTURAS”- 3 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece),
NOLEMJ:
1. Noteikt PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekļa mēneša atlīdzību, piemērojot
koeficientu 1,6 un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas
paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas
apmēru, kas noapaļots pilnos euro.
2. Noteikt SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa mēneša atlīdzību, piemērojot
koeficientu 1,6 un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas
paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas
apmēru, kas noapaļots pilnos euro.
3. Atlīdzības apmēru pārskata reizi gadā, pamatojoties uz 2015.gada 22.decembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un
publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši
kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša
atlīdzības maksimālo apmēru”.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.jūliju.
5. Pamatojoties uz lēmuma 1.un 2.punktā noteikto Juridiskajai nodaļai sagatavot grozījumus:
5.1. pilnvarojuma līgumos par valdes locekļa pienākumu pildīšanu;

5.2.Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.janvāra iekšējos noteikumus IeN 2/2015
“Kārtība, kādā tiek atlasīti kandidāti valdes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās
pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus”.
Lēmums Nr.1227 protokola pielikumā.
§41
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.02.2019. saistošajos
noteikumos Nr.SN1/2019 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības
2019.gada budžetu”” izdošanu
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja 20.06.2019. iesniegumu par
grozījumu veikšanu Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos un izdevumos,
pamatojoties uz Saulkrastu novada pieņemtajiem domes lēmumiem no 2019.gada marta līdz
2019.gada jūlijam par 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izmaiņām un
saņemtajiem iesniegumiem, kas atbilsts 31.10.2018. Saulkrastu novada dome sēdē iekšējiem
noteikumiem “Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un
kontroles noteikumi”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
45. un 46.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.02.2019. saistošajos
noteikumos Nr.SN1/2019 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības
2019.gada budžetu”.
2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Lēmums Nr.1228 protokola pielikumā.
§42
Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā
Ziņo N.Līcis.
E.Grāvītis noskaidro, vai minētā vēlēšanu komisijas locekle ir amatpersona.
G.Lipinika atbild noraidoši.
E.Grāvītis ierosina 2.punktu svītrot no lēmuma projekta.
N.Līcis atbalsta E.Grāvīša ierosinājumu.
Izskatot Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekles /vārds, uzvārds/ 2019.gada
21.jūnija iesniegumu par viņas atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas,
pamatojoties uz „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likums” 11.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vēlēšanu komisijas loceklis var izbeigt darbību
komisijā, iesniedzot par to pieteikumu attiecīgās republikas pilsētas domei vai novada domei un
11.panta trešo daļu, kas nosaka, ka lēmumu par vēlēšanu komisijas locekļa atsaukšanu pieņem
dome, kura ir izveidojusi attiecīgo komisiju,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izbeigt vēlēšanu komisijas locekles /vārds, uzvārds/ darbību Saulkrastu novada vēlēšanu
komisijā.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1229 protokola pielikumā.
§43
Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā
Ziņo N.Līcis. Noskaidro vai minētā Dzīvokļu komisijas locekle ir amatpersona.
G.Lipinika atbild apstiprinoši.
Izskatot Saulkrastu novada domes Dzīvokļu komisijas locekles /vārds,
uzvārds/2019.gada 21.jūnija iesniegumu par atbrīvošanu no Dzīvokļu komisijas sastāva,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu, Saulkrastu
novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma 5.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Dzīvokļu komisijas sastāva /vārds, uzvārds/ ar 2019.gada 22.jūliju.
2. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1230 protokola pielikumā.
§44
Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Administratīvās komisijas locekles /vārds, uzvārds/
2019.gada 21.jūnija iesniegumu par viņas atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa
amata, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, Saulkrastu
novada domes Administratīvās komisijas nolikuma 2.10.punktu, kas nosaka, ka komisijas locekļi
var izbeigt savu darbību komisijā, pamatojoties uz domes lēmumu par atbrīvošanu, kas pieņemts
pēc komisijas locekļa rakstveida iesnieguma saņemšanas,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:

1. Atbrīvot no Administratīvās komisijas sastāva komisijas locekli /vārds, uzvārds/ ar
2019.gada 22.jūliju.
2. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1231 protokola pielikumā.
§45
Par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ziņo N.Līcis. Ierosina minēto zemes gabalu iegādāties, iespējamās katlu mājas būvniecībai.
Diskusija par minētā zemes gabala iegādi. Diskusijā piedalās N.Līcis, B.Veide un A.Horsts.
Saulkrastu novada domē (turpmāk –dome) 2019.gada 20.jūnijā iesniegts 2019.gada
18.jūnija pirkuma līgums, kuru noslēdza /vārds, uzvārds, personas kods/, dzīves vietas adrese
/adrese/ (turpmāk – Pārdevējs) un /vārds, uzvārds, personas kods/, dzīves vieta /adrese/, par
nekustamā īpašuma Raiņa ielā 2, Saulkrastos, (turpmāk – Nekustamais īpašums) pārdošanu par
pirkuma maksu 12 000,00 (divpadsmit tūkstoši euro) (turpmāk – Pirkuma līgums) un Pārdevēja
iesniegums Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Izskatot Pirkuma līgumu un papildu informāciju, dome konstatē, ka:
1. Nekustamais īpašums, kadastra apzīmējums 8013 002 0383 sastāv no:
- zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0383, platība 0.1207 ha;
- palīgēka ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0305 002;
- palīgēka ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0305 003.
2. Pārdevēja īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu, nostiprinātas Rīgas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
100000180310, lēmuma datums 13.07.2005.
3. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: „Rūpnieciskās ražošanas apbūve.”
4. Likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībām ir
pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts
nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību
funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu,
tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato
attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai.
5. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka viena no
pašvaldības autonomām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus (siltumapgādi).
6. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt nekustamo īpašumu
un slēgt darījumus.
7. Likuma „Par pašvaldībām” 78.panta ceturtā daļa paredz, ka pirmpirkuma tiesību
realizēšanas kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets.
8. 2010.gada 28 septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo
pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” (turpmāk –
Noteikumi) 3.punkts noteic, ka, ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais
īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot
teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības
plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma
nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk
kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu.

9. Noteikumu 9.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības domei ir saistoša pārdevēja un
pircēja vienošanās, kas attiecas uz tiesiski noslēgta līguma būtiskām sastāvdaļām, kuras
ir ietvertas vietējai pašvaldībai iesniegtajā pirkuma līgumā.
10. Nekustamā īpašuma plānotā atļautā izmantošana saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
Nr. SN 12/2017 ,,Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu’’ ir „Publiskās apbūves teritorija”.
11. Nekustamais īpašums ir nepieciešams jaunas katlu mājas izbūvei Saulkrastu pilsētas
centrā, tādejādi paaugstinot energoefektivitāti un nodrošinot likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildi
Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros.
12. Nekustamais īpašums atrodas 160 m attālumā no nekustamā īpašuma Skolas ielā 4,
Saulkrastos, kurā atrodas maģistrālie siltumtīkli, kas dotu iespēju pieslēgt jauno katlu
māju.
13. Administratīvā procesa likuma 13.pants (Samērīguma princips) noteic, ka labumam,
ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam, nekā
viņa tiesību un tiesisko interešu ierobežojumam. Būtiski privātpersonas tiesību vai
tiesisko interešu ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu.
14. Nekustamā īpašuma izmantošanas mērķis ir vērsts uz sabiedrības (pašvaldības
iedzīvotāju) interešu apmierināšanu - organizēt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu
(siltumapgādi), nodrošinot likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju. Izvērtējot
lietderības apsvērumus, sabiedrības interešu ieguvums ir ievērojams un attaisno
privātpersonas tiesību aizskārumu.
15. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu, Nekustamā
īpašuma Pārdevēja viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama, jo no gadījuma būtības
izriet, ka personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15. panta
pirmās daļas 1. punktu, 78. panta pirmo daļu, 2010.gada 28 septembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību
un termiņiem” 3.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Raiņa ielā 2, Saulkrastos, Saulkrastu
novadā, kadastra apzīmējums 8013 002 0383 sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 8013 002 0383, platība 0.1207 ha, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 8013
002 0305 002, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0305 003 par Pirkuma līgumā
norādīto pirkuma maksu 12 000,00 (divpadsmit tūkstoši euro) pašvaldības autonomās
funkcijas izpildes nodrošināšanai.
2. Uzdot Juridiskai nodaļai, pamatojoties uz pircēja un pārdevēja vienošanās nosacījumiem,
sagatavot darījuma aktu 10 darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Raiņa ielā 2, Saulkrastos, kadastra apzīmējums
8013 002 0383.
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai samaksāt pirkuma summu, pamatojoties uz
Pirkuma līguma nosacījumiem, pārskaitot pārdevēja /vārds, uzvārds, personas kods/,
Pirkuma līgumā norādītajā norēķinu kontā 10 darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas.
4. Uzdot Lietvedības un personāla nodaļai lēmumu nekavējoties nosūtīt nekustamā īpašuma
Raiņa ielā 2, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013 002 0383,
pārdevējam /vārds, uzvārds/, dzīves vietas adrese /adrese/ un Rīgas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļai.

5. Uzdot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai trīs darbdienu laikā pēc lēmuma
2.punktā minētā darījuma akta noslēgšana, lēmuma 3.punktā minētā maksājuma veikšanas
un nostiprinājuma lūguma saņemšanas no pārdevēja, iesniegt Rīgas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā dokumentus pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanai uz
nekustamo īpašumu Raiņa ielā 2, Saulkrastos, kadastra apzīmējums 8013 002 0383.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.1232 protokola pielikumā.
§46
Par pašvaldības kustamas mantas transportlīdzekļa Peugeot 406 ST izslēgšanu no
Saulkrastu novada domes pamatlīdzekļu sastāva
Ziņo N.Līcis.
Saulkrastu novada domē izskatīts Saulkrastu pašvaldības iestādes ,,Sociālās aprūpes māja’’
direktores 08.03.2019. iesniegums par Saulkrastu novada domes īpašumā esoša un nodota
Saulkrastu pašvaldības iestādei ,,Sociālās aprūpes māja’’ turējumā transportlīdzekļa Peugeot 406
ST ar valsts reģistrācijas numuru EZ 9992, kura atlikusī vērtība uz 08.03.2019. ir 00,00 euro,
izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites, pamatojoties uz SIA “Bagāts” defektācijas aktu Nr.52019., kas nosaka, ka transportlīdzekļa remonts nav ekonomiski izdevīgs.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums (turpmāk – likums) nosaka publiskas
personas mantas atsavināšanas kārtību. Izvērtējot likuma 3.panta pirmajā daļā noteiktos
atsavināšanas veidus, jāsecina, ka pašvaldības izdevumi būs lielāki nekā prognozējamie ieņēmumi.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pants nosaka,
ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir rīcībai jābūt tādai, lai
mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Saskaņā ar likuma 7.pantu,
pašvaldība var noteikt citu atsavināšanas veidu.
Likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas
kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta
institūcija. Lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu.
Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu , kas nosaka, ka domes
darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 2.pantu, 3.pantu, 6.panta otro daļu, 7.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, Latvijas grāmatvedības standarta Nr.7 ”Pamatlīdzekļi”
IX.daļas 66.2.punktu, Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma (turpmāk – likums)
6.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka transportlīdzekļa īpašnieks nodrošina, tā īpašumā esoša
nolietota transportlīdzekļa nodošanu apstrādes uzņēmumam - komersantam, kas nodarbojas ar
nolietotu transportlīdzekļu apstrādi un ir saņēmis atļauju likumā „Par piesārņojumu” noteiktajā
kārtībā, ievērojot likuma 6.panta trešo daļu, ka pēc nolietota transportlīdzekļa nodošanas apstrādes
uzņēmumam transportlīdzekļa īpašnieks vai apstrādes uzņēmums šo transportlīdzekli noraksta,
iesniedzot Ceļu satiksmes drošības direkcijai likvidācijas sertifikātu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Osīte, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atsavināt, izslēdzot no Saulkrastu novada domes pamatlīdzekļu sastāva, transportlīdzekli
Peugeot 406 ST ar valsts reģistrācijas numuru EZ 9992 uzskaitē no 31.10.2006., sākotnējā

vērtība 8355,27 euro, nolietojums 8355,27 euro atlikusī vērtība 00,00 euro un uzskaitīt
Saulkrastu novada domes grāmatvedības uzskaites kontā “Krājumi un ilgtermiņa
ieguldījumi atsavināšanai”.
2. Saulkrastu pašvaldības iestādei ,,Sociālās aprūpes māja’’ nodot pārstrādei transportlīdzekli
Peugeot 406 ST ar valsts reģistrācijas numuru EZ 9992 un veikt visas nepieciešamās
darbības noņemšanai un izslēgšanai no Ceļu Satiksmes Drošības Departamenta reģistra.
3. Pēc 2.punka izpildes Finanšu un grāmatvedības nodaļai transportlīdzekli izslēgt no
Saulkrastu novada domes grāmatvedības uzskaites konta “Krājumi un ilgtermiņa
ieguldījumi atsavināšanai”, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1233 protokola pielikumā.
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Sēdi vadīja
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