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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
2019. gada 15. maijs

Nr.11/2019

Sēde sasaukta 2019. gada 15. maijs plkst. 15:00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 15:03
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha
Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Andris Dulpiņš, Ervīns Grāvītis, Alens
Horsts, Guna Lāčauniece, Sandra Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Bruno Veide,
Ivars Veide
Nepiedalās deputāti:
Antra Deniškāne (privātu iemeslu dēļ)
Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms)
Selga Osīte (aizņemta pamatdarbā)
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts.
§1
Par 15.05.2019. domes ārkārtas sēdes darba kārtības apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Par 15.05.2019. domes ārkārtas sēdes darba kārtības apstiprināšanu
2. Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas amatu sarakstā
3. Par sadarbības līguma „Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
īstenošanai” noslēgšanu ar Labklājības ministriju

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Par izmaiņām Saulkrastu sociālā dienesta amatu sarakstā
Par Saulkrastu novada pašvaldības dalību projektu konkursā
Par apvienota projektēšanas un būvniecības iepirkuma veikšanu
Par Saulkrastu vidusskolas telpu nomas aprēķinu
Par transportbūvju vērtību precizēšanu
Par maksas autostāvvietas ierīkošanu un uzturēšanu
§2
Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas amatu sarakstā

Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 10.05.2019.
iesniegumu par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas amatu sarakstā, dome konstatē:
1) Saulkrastu novada dome 2014.gada 18.decembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Dabas
aizsardzības pārvaldi par projekta LIFE+ “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu
novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā”
(turpmāk- Projekts) īstenošanu. Projekta ilgums- līdz 2018.gada 31.maijam;
2) 2018.gada 26.janvārī noslēgta vienošanās pie Dabas aizsardzības pārvaldes un Saulkrastu
novada domes 2014.gada 18.decembra līguma, ar kuru Projekta īstenošanas termiņš
pagarināts līdz 2020.gada 30.martam;
3) Saulkrastu novada dome ar 2015.gada 25.marta lēmumu “Par izmaiņām Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja darba laika organizācijā” veica izmaiņas Attīstības un
plānošanas nodaļas amatu sarakstā. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja amata slodze
tika samazināta, nosakot amatam nepilnu darba laiku (20 stundas nedēļā) un izveidoja
jaunu amata vietu “Projekta vadītājs”, nosakot nepilnu darba laiku (20 stundas nedēļā);
4) Saulkrastu novada dome ar 2018.gada 30.maija lēmumu “Par grozījumiem Attīstības un
plānošanas nodaļas amatu sarakstā” veica izmaiņas Attīstības un plānošanas nodaļas amatu
sarakstā. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja amata slodze tika palielināta no 0,5 uz
0,75 amata “Projektu vadītājs” izveidošanas laiks tika pagarināts līdz 2020.gada 30.martam
un Projekta vadītāja amatam tika noteikts nepilns darba laiks - 10 stundas nedēļā (0,25
slodzes);
5) ņemot vērā, ka ir plānots, ka turpmāk projekta vadītāja pienākumus veiks Attīstības un
plānošanas nodaļas projektu koordinators, nepieciešams palielināt amata “Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītājs” slodzi no 0,75 uz 1 un samazināt amata “projektu
koordinators” slodzi uz 0,75.
Pamatojoties uz Darba likuma 134.panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta piektās daļas 7.punktu, 3.panta sesto daļu,
4.1 pantu, 29.01.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Veikt šādus grozījumus Attīstības un plānošanas nodaļas amatu sarakstā:
1.1. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam noteikt pilnu darba laiku - 40 stundas nedēļā;
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1.2. Uz Projekta īstenošanas laiku (līdz 30.03.2020.) amatam “projektu koordinators” noteikt
nepilnu darba laiku – 30 stundas nedēļā.
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2. Veikt grozījumus 27.02.2019. domes lēmuma Nr. 1022 “Par Saulkrastu novada
pašvaldības 2019.gada amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu” 2.pielikumā.
3. Lietvedības un personāla nodaļai sagatavot vienošanos ar Attīstības un plānošanas nodaļas
projekta koordinatoru Aināru Liepiņu par projekta LIFE+ “Ekosistēmu un to sniegto
pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un
pārvaldībā” vadītāja pienākumu pildīšanu līdz 2020.gada 30.martam, nosakot nepilnu
darba laiku -10 stundas nedēļā (0,25 slodzes).
4. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 15.maijā.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1140 protokola pielikumā
§3
Par sadarbības līguma „Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
īstenošanai” noslēgšanu ar Labklājības ministriju
Ziņo N.Līcis.
Saulkrastu sociālā dienesta sociālā darbiniece Ieva Messinga informē, ka projekta mērķis ir
paaugstināt Sociālā dienesta darba efektivitāti saistībā ar vardarbībā cietušajiem un vardarbību
veikušajām personām. Projekts notiek līdz šī gada 31.oktobrim.
A.Horsts noskaidro vai pašvaldība arī sniedz kādu finansiālo atbalstu.
G.Vīgants izskaidro, ka tiks 100% atmaksāta summa, tiklīdz tiks veikts priekšfinansējums.
Izskatot Labklājības ministrijas iesniegumu par sadarbības līguma slēgšanu starp
Saulkrastu novada pašvaldību un Labklājības ministriju un tam pievienoto sadarbības līguma
projektu par projekta „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanai, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
61.panta otro daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumiem Nr.193
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt
sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām
personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas
noteikumi”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt un noslēgt sadarbības līgumu starp Saulkrastu novada pašvaldību un
Labklājības ministriju par projekta „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
īstenošanu.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildes kontroli Saulkrastu Sociālā dienesta vadītāja.
Lēmums Nr.1141 protokola pielikumā
§4
Par izmaiņām Saulkrastu sociālā dienesta amatu sarakstā
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja 2019.gada 8.maija iesniegumu par dalību
projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”, Saulkrastu novada dome (turpmākDome) konstatē:
1) 2019.gada 15.maijā domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums Nr.1141 “Par
sadarbības līguma „Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
īstenošanai” noslēgšanu ar Labklājības ministriju;
2) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
(turpmāk- Likums) 3.panta piektās daļas 7.punkts noteic, ka pašvaldības institūcija no
līdzekļiem, kas iegūti no sadarbības līgumiem ar Eiropas Savienības vai tās dalībvalsts
institūcijām maksā par paveikto tām amatpersonām (darbiniekiem), kuras ir tieši
iesaistītas attiecīgo sadarbības līgumu izpildē;
3) Lai varētu nodrošināt projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
īstenošanu, metodikas “Metodika darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību
veikušām personām” izstrādi, nepieciešams izveidot jaunu amata vietu “sociālais
darbinieks”, nosakot nepilnu darba laiku – 0,5 slodzes (20 stundas nedēļā);
Pamatojoties uz Darba likuma 134.panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta piektās daļas 7.punktu, 29.01.2013. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 26.02.2014. Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uz Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas laiku (līdz
2019.gada 31.oktobrim) veikt grozījumus Saulkrastu sociālā dienesta amatu sarakstā:
1.1.Izveidot jaunu amata vietu “Sociālais darbinieks”, nosakot nepilnu darba laiku – 20
stundas nedēļā (0,5 slodzes).
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2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 16.maijā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1142 protokola pielikumā
§5
Par Saulkrastu novada pašvaldības dalību projektu konkursā
Ziņo N.Līcis.
A.Horsts noskaidro, vai minētajā projektā būs slēptās izmaksas.
N.Līcis izskaidro, ka paigaidām tas ir projekta apraksts, vēlāk tiks veikts iepirkums un
konsultācijas ar speciālistiem par minētā projekta iespējamo īstenošanu un datu bāzes izveidi.
A.Horsts jautā, vai šis būs vienīgais projekts, kurš šogad tiks iesniegts publisko un privāto
partnerattiecību biedrībā “Sernikon”.
N.Līcis izskaidro kārtību par pietiekšanos uz projektiem, kas saistīti ar infrastruktūru un izklāsta
esošo situāciju saistībā ar Aģes projekta pārlikšanu.
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Paula Lielmaņa
08.05.2019 iesniegumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības dalību projektu konkursā” un ņemot
vērā, ka Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” ir izsludinājusi atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Lauku attīstības programmas 19.2.pasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Rīcības programmas
43.02.pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 5.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piedalīties publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” izsludinātajā atklātā
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtas rīcībā ELFLA2 “ciemu un apkaimju
vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība” ar projektu “Saulkrastu
novada virtuālā muzeja izveide”.
2. Attīstības un plānošanas nodaļai sadarbībā ar pašvaldības iestādi “Saulkrastu kultūras
centrs” sagatavot un Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā līdz 2019.
gada 22.maijam iesniegt projektu “Saulkrastu novada virtuālā muzeja izveide”.
3. Projekta attiecināmās izmaksas noteikt EUR 20 000,00 apmērā.
4. Projekta “Saulkrastu novada virtuālā muzeja izveide” apstiprināšanas gadījumā nodrošināt
pašvaldības līdzfinansējumu 2 000,00 Euro apmērā no pašvaldības budžeta.
Lēmums Nr.1143 protokola pielikumā
§6
Par apvienota projektēšanas un būvniecības iepirkuma veikšanu
Ziņo N.Līcis.
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A.Horsts izsaka savu viedokli par projektēšanas un būvniecības apvienošanu. Uzskata, ka tad var
būt neatbilstoši un nekvalitatīvi sagatavota autoruzraudzība.
N.Līcis piekrīt A.Horsta teiktajam, bet informē, ka minētais projekts ir ļoti vienkāršs.
Nepieciešams nekavējoties izsludināt iepirkumu.
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Paula Lielmaņa
02.05.2019. iesniegumu par apvienota projektēšanas un būvniecības iepirkuma rīkošanu gājēju
takas, informatīvo stendu un norāžu izveidei Baltās kāpas teritorijā, Saulkrastos, projekta “Hiking
Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia” īstenošanas nodrošināšanai un ņemot
vērā, ka projekta kopējās izmaksas ir 42850,00 Euro, no kurām projektēšanai 3600,00 Euro ir
paredzēti Saulkrastu novada domes 2019 budžetā, 85% no 39250,00 Euro, jeb 33362,50 Euro ir
ERAF finansētās Interreg Estonia-Latvia programmas finansējums un 15% no 39250,00 Euro, jeb
5887,50 Euro ir pašvaldības līdzfinansējums, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu,
15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzdot Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijai veikt apvienotu projektēšanas un
būvniecības iepirkumu, iekļaujoties pieejamajā finansējumā – 42850,00 Euro, un
būvniecības termiņā – 16.09.2019., projekta “Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline
in Latvia – Estonia” īstenošanas nodrošināšanai.
2. Projekta īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2019.gadā uz pieciem gadiem 39250,00
EUR apmērā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu
līdz 01.01.2020. projekta “Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia –
Estonia” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1144 protokola pielikumā
§7
Par Saulkrastu vidusskolas telpu nomas aprēķinu
Ziņo N.Līcis.
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika izskaidro, ka publiskās funkcijas ietver atbalstu sportam,
kultūrai un sporta nometni bērniem.
Diskusija par aptuveno 1 stundas izmaksu vienā dienā. Diskusijā piedalās A.Dulpiņš, G.Vīgants,
V.Kalnakārkle, L.Vaidere, E.Grāvītis un S.Ozola – Ozoliņa.
G.Lipinika izskaidro, ja telpas tiek iznomātas komercdarbībai, tad ir jārīko izsole.
A.Aparjode informē, ka citās pašvaldībās summa ir arī atkarīga no cilvēku skaita.
A.Dulpiņš uzskata, ka cenas par mācību telpām ir neadekvātas.
Diskusija par telpu nomas maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķināšanu. Diskusijā piedalās
A.Dulpiņš, G.Lipinika, A.Aparjode un N.Līcis.
L.Vaidere noskaidro, kādēļ lēmuma 2.punktā norādīta ir kapitālsabiedrība.
G.Lipinika izskaidro, ka tas ir saskaņā ar Ministru kabineta noteikuma 3.nodaļu, tai skaitā formula,
kā tiek rēķināta nomas maksa.
N.Līcis noskaidro vai pārvaldes uzdevuma veikšanai ārpus mācību gada nevar pievienot arī jūnija
mēnesi.
Saulkrastu vidusskolas direktore V.Kalnakārkle izskaidro, ka jūnijā ir eksāmeni un izlaidumi.
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Saulkrastu vidusskolas telpu nomas aprēķins sagatavots, pamatojoties uz Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.01.2019. metodisko materiālu “Vadlīnijas
maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanai un izcenojumu apstiprināšanas kārtību pašvaldībās”,
Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī
maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”
un Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 3.nodaļu “Nomas maksas noteikšanas metodika, ja nekustamo īpašumu
iznomā publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas
funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai”.
Saulkrastu vidusskolas telpu nomas maksas pakalpojuma izcenojums attiecināms uz nomas
attiecībām, kuras nodibinātas publiskas funkcijas vai deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma
veikšanai,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu vidusskolas telpu nomas maksu par vienu kvadrātmetru mēnesī
2,64 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
2. Noteikt atvieglojumu 60 procentu apmērā no 1.punktā noteiktās Saulkrastu vidusskolas
telpu nomas maksas, ja telpas iznomātas iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai
publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai ārpus mācību gada
(jūlijs, augusts).
3. Līdz kārtējā gada 1.aprīlim apstiprināt Par Saulkrastu vidusskolas telpu nomas maksas
pakalpojuma izcenojuma aprēķinu nākamajam gadam.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgs ir pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1145 protokola pielikumā
§8
Par transportbūvju vērtību precizēšanu
Ziņo N.Līcis.
A.Horsts informē, ka nesakrīt finanšu atlikumi.
B.Veide ziņo, ka arī kvadratūra nesakrīt.
Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes
Stellas Veismanes 2019.gada 14.maija iesniegumu, konstatēts, ka 2015.gada 30.jūlijā Saulkrastu
novada pašvaldība no Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas savā īpašumā pārņēma vietējā
autoceļa V101 Lilaste-Saulkrasti-Duči posmu km 1,000-16,092. Pārņemot minēto nekustamo
īpašumu, Pašvaldībai nebija iespējas klasificēt ilgtermiņa ieguldījumus: pamatlīdzekļi, kas sastāv
no komplektējošām daļām, kuras var izmantot atsevišķi, tika uzskaitīti kā viens pamatlīdzeklis.
Līdz ar to 2018.gada 31.decembrī ne visas transporta būves, kas ir saistītas ar vietējā autoceļa
V101 Lilaste-Saulkrasti-Duči posma pārņemšanu ir sadalītas pa komponentēm, kas attiecīgi
ietekmē pamatlīdzekļu analītisko uzskaiti, transporta būvju piekritīgās zemes vienības platību,
uzkrāto nolietojumu un atlikušo vērtību 2018.gada 31.decembrī.
Lai aktualizētu pamatlīdzekļu analītisko uzskaiti ir jāsadala un jāprecizē grāmatvedības
uzskaitē esošos stāvlaukumu vērtība kopā 87528,23 EUR un platība 10 880 m 2,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
S.Ancāne, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sadalīt bilancē esošos stāvlaukumus atbilstoši to platībai un vērtībai pēc atlikuma uz
01.01.2019.:
Nr.p.k.

Adrese (km)

1

5,40 kreisā puse

Laukums
(m2)
891

2

7,00 kreisā puse

1120

9 010,40

3
4
5
6
7

9,00 kreisā puse
9,10 kreisā puse
9,40 labā puse
10,00 kreisā puse
12,50 kreisā puse

3221
1116
780
1374
626

25 912,95
8 978,22
6 275,10
11 053,83
5 036,17

8

13,90 kreisā puse

980

7 884,10

9

14,00 labā puse
16,092 kreisā
puse robeža
KOPĀ

472

3 797,24

300

2 412,12

10 880

87 528,23

10

Kadastra
apzīmējums
80130030964
80130030057,
80130030056
80130021401
80130020369
80130020244
80130020040
80330010848
80330010356,
80330010845
80330010845
80330010845,
66760k33289

Vērtība EUR
7 168,10

2. Ar 01.01.2019.izslēgt no ilgtermiņu ieguldījuma sastāva stāvlaukumu platības un vērtības,
kuras uz 01.01.2019. neatrodas uz Saulkrastu novada pašvaldības zemes un ir privatizēti,
atsavināti un nostiprināti zemesgrāmatā uz citu juridisku un fizisku personu vārda:
Nr.p.k.
1
2

Adrese (km), kadastra Nr.
13,90 kreisā puse,
80330010356
16,092 kreisā puse robeža,
66760k33289
KOPĀ

Laukums (m2)

Vērtība EUR

722

5808,49

275

2212,38

997

8020,87

3. Atbildīgais par lēmuma 1. un 2.punkta izpildi ir Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
Lēmums Nr.1146 protokola pielikumā
§9
Par maksas autostāvvietas ierīkošanu un uzturēšanu
Ziņo N.Līcis.
G.Lāčauniece noskaidro vai minētā teritorija tiks labiekārtota.
Diskusija par nekustamā īpašuma atrašanās vietu. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, G.Lāčauniece,
A.Horsts, S.Ozola – Ozoliņa, B.Veide un A.Ancāns.
G.Lipinika informē, ka līgumā ir norādīta 3221 kvadrātmetru liela platība, kura ir tikai asfaltētā
daļa.
E.Grāvītis ierosina lēmuma projektā norādīt stāvlaukuma platību.
N.Līcis piekrīt E.Grāvīša ierosinājumam.
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Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Stella Veismane
nav pārliecināta, ka minētā platība ir precīza.
G.Lipinika ierosina, kad tiks veikti precizējumi, pie līguma noslēgt arī klāt vienošanos, kuram klāt
būtu pievienota nekustamā īpašuma shēma.
S.Veismane informē, ka ir jānodrošina servitūts.
N.Līcis ziņo, ka līgumā jāparedz, ka minētie apgrūtinājumi ir jāievēro.
S.Veismane ziņo, ka servitūti nav nostiprināti zemesgrāmatā.
B.Veide informē, ka lēmumā jāprecizē 3.punkts, atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības
izpilddirektors, nevis pašvaldības izpilddirektora vietnieks.
Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome) 2009.gada 17.jūnija domes sēdē pieņēma
lēmumu Nr.8 ar kuru nolēma pārņemt bez atlīdzības Saulkrastu novada domes īpašumā valsts
galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) km 30,3 kompleksā ietilpstošo
ceļu inženierbūvi – stāvlaukumu, izveidojot vienotu nekustamo īpašumu Smilšu ielā 2A,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130021401.
2015.gada 30.jūlijā Saulkrastu novada pašvaldība no Latvijas Republikas Satiksmes
ministrijas savā īpašumā pārņēma vietējā autoceļa V101 Lilaste-Saulkrasti-Duči posmu km 1,00016,092.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro daļas 3.punktu pašvaldības pienākums
ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu.
Lai ierīkotu, uzturētu un apkalpotu autostāvvietas teritoriju Smilšu ielā 2A, Saulkrastos,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav,
„ATTURAS”- 2 (S.Ancāne, A.Aparjode),
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka ceļu inženierbūve – stāvlaukums 3221 kvadrātmetra platībā, Smilšu ielā 2A,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130021401 ar 15.05.2019. ir
maksas autostāvvieta.
2. Noslēgt uz 5 (pieciem) gadiem apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Saulkrastu
komunālserviss” par pašvaldības maksas autostāvvietas ierīkošanu, uzturēšanu,
apkalpošanu un maksas noteikšanu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1147 protokola pielikumā
Sēdi slēdz plkst. 15:43
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

____________Normunds Līcis

Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede

____________ Alise Štrombaha

Protokols parakstīts 22.05.2019.
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