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Saulkrastu novada dome 
____________________________________________________________________________ 

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

 
DOMES SĒDES  
PROTOKOLS  

 
2019.gada 25.septembrī  Nr. 26/2019 
 
Sēde sasaukta 2019.gada 25.septembrī plkst. 14.00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 14.00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 
Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Bruno Veide, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, 
Selga Osīte, Ervīns Grāvītis, Sandra Ozola-Ozoliņa, Guna Lāčauniece, Oksana Vanaga, Andris 
Dulpiņš, Antra Deniškāne, Ivars Veide,  
 
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 
 
Nepiedalās deputāti: 
Līga Vaidere (ārpus Latvijas) 
Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms) 
 
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts. 
 
Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes sēdi.  
 

§1 
Par domes 28.08.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 
Domes priekšsēdētājs N.Līcis aicina deputātus papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem: 

 Par pedagogu darba algu Zvejniekciema vidusskolā; 
 Par saistošo noteikumu “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” apstiprināšanu. 
 

N.Līcis aicina apstiprināt darba kārtību, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
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NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 
2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.08.2019. domes sēdes un 09.09.2019. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  
5. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu  
6. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības zemes īpašumā Smilšu iela 2A, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads  
7. Par zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un 

adreses likvidēšanu  
8. Par Satiksmes ministrijai piekritīgas zemes vienības sadalīšanu, adreses piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu  
9. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu  
10. Par nekustamā īpašuma “Valsts mežs 8033” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 

002 1739 un 8033 002 1740 atsavināšanas ierosināšanu  
11. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai  

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 
12. Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
13. Par grozījumu 27.05.2015. saistošajos noteikumos Nr. SN 12/2015 “Saistošie noteikumi par 

pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības 
sasniegšanas" apstiprināšanu  

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
14. Par Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” nolikuma apstiprināšanu  
15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
16. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
17. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu  
18. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
19. Par līguma slēgšanu ar Ingu Rutku par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu  
20. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/  
21. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu  
22. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
23. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu  
24. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Finanšu komitejas lēmumi 
25. Par papildus līdzekļu piešķiršanu  
26. Par līdzekļu piešķiršanu no neparedzētiem līdzekļiem  
27. Par grozījumu veikšanu PSIA “Saulkrastu slimnīca” ERAF projekta līdzfinansējuma 

nodrošināšanai  
28. Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas 2019.gada budžetā  
29. Par grozījumiem Juridiskās nodaļas 2019.gada budžeta plānā  
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30. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumā “Par Saulkrastu 

novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam 
transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu”  

31. Par grozījumu pašvaldības amatu sarakstā  
32. Par pedagogu darba algu Saulkrastu vidusskolā  
33. Par parāda samaksas sadalīšanu termiņos  
34. Par priekš finansējuma nodrošināšanu projektam “Generation Z ar school”  
35. Par projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II 

kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanu  
36. Par Saulkrastu novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu  
37. Par iekšējo noteikumu „Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas 

kārtība” apstiprināšanu  
38. Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek plānota pašvaldības 

mērķdotācija Vispārējiem latviešu un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem” 
apstiprināšanu  

39. Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek īstenota valsts 
interešu izglītības mērķdotācijas sadale” apstiprināšanu  

40. Par iekšējo noteikumu “Noteikumi par kārtību, kādā darbojas Saulkrastu novada pašvaldības 
amatiermākslas kolektīvi un tiek sniegts pašvaldības atbalsts tautas kultūras jaunrades 
attīstības veicināšanai” apstiprināšanu  

41. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību 
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas 
kārtība” apstiprināšanu  

42. Par sabiedriskā pakalpojuma līguma noslēgšanu ar PSIA „Saulkrastu slimnīca”  
43. Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem  
44. Par piekrišanas sniegšanu aizdevuma saņemšanai no AS “SEB Banka”  
45. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē un izslēgšanu no pašvaldības 

zembilances  
46. Par projekta “Latvijas skolas soma” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu  
47. Par PSIA „Saulkrastu slimnīca” telpu nomas maksas apstiprināšanu pašvaldības iestādei 

„Sociālās aprūpes māja”  
48. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – 

pārdošanas līguma noslēgšanu  
49. Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
50. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  
51. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  
52. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Devītā iela 85, VEF-

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
53. Par projekta “Visi sporto Saulkrastos” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu  
54. Par pašvaldības iestādes “Sociālā aprūpes māja” diennakts sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma maksas noteikšanu  
55. Par grozījumiem LIFE+ projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma 

pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" budžetā  
56. Par finansējuma paredzēšanu 2020.gada budžetā  
57. Par grozījumiem iekšējos noteikumos „Saulkrastu novada pašvaldības Budžeta komisijas 

nolikums” apstiprināšanu  
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58. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu 

pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu  
 

Piebalsojamie jautājumi: 
59. Par pedagogu darba algu Zvejniekciema vidusskolā 
60. Par saistošo noteikumu “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” apstiprināšanu 
 

§2 
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.08.2019. domes sēdes un 09.09.2019. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi 
Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns ziņo par domes sēdes lēmumu izpildi, par 
Saulkrastu novadā uzsākto projektu virzību un izpildes termiņiem.  
Diskusijā par iesāktiem un plānotiem darbiem piedalās: N.Līcis, G.Lāčauniece, A.Horsts, 
A.Deniškāne, A.I.Zaharāns, izpilddirektora vietnieks tehniskos un nekustamā īpašuma jautājumos 
A.Gavars. 
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 
§3 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. 
E.Grāvītis norāda, ka sistēmā nav redzams, kuri domes darbinieki ir saskaņojuši lēmumprojektus. 
N.Līcis lūdz informācijas sistēmu administratoru E.M.Bāliņu nodrošināt, lai deputātiem sistēmā 
būtu pieejama šāda informācija. 
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 6.septembrī saņemts /vārds, 
uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ , iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu 
(turpmāk – Iesniegums).  

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 
Iesniegumā /vārds, uzvārds/ pamatojoties uz Mantojuma apliecību un Mantojuma 

papildapliecību lūdz noslēgt zemes nomas līgumu par zemi “Mežvidi 54”, Mežvidi, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads.  

Saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāra Ināras Ceičas 2011.gada 12.septembra 
Mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) ar reģ.Nr.3296 un Rīgas 
apgabaltiesas zvērināta notāra Jāņa Skrastiņa 2019.gada 13.augusta Mantojuma papildapliecību 
(par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) ar reģ.Nr. 7978, /vārds, uzvārds/, /personas kods/, 
mantinieks, /vārds, uzvārds/, /personas kods/, pieņēma mantojumu – lietošanas tiesības uz dārza 
māju, būves kadastra apzīmējums 80330021200001, kas atrodas uz zemesgabala “Mežvidi 54”, 
Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 80330021200.   

Ar Domes 2010.gada 27.oktobra sēdes lēmumu Nr.13§15. “Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu /vārds, uzvārds/” (turpmāk – Lēmums), Dome nolēma izbeigt zemes lietošanas tiesības 
/vārds, uzvārds/, /personas kods/, uz apbūvētu zemes gabalu 0,0649 ha platībā “Mežvidi 54”, 
Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330021200.  

Saskaņā ar Domes 2012.gada 30.augusta sēdes lēmumu (protokola izraksts Nr.10§46) “Par 
zemes vienības “Mežvidi 54”, Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., piekritību un reģistrāciju 
zemesgrāmatā”, Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība “Mežvidi 54”, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80330021200, platība 0,0649 ha. 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas  nodalījumu 
Nr.100000586774 (turpmāk – Zemesgrāmata), nekustamā īpašuma (zemes) “Mežvidi 54”, 
Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra numurs 80330021200, 649 m2 platībā, 
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īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība (Žurn.Nr.300004790576, datums 20.02.2019., lēmuma 
datums 25.02.2019.). Uz zemes vienības atrodas zemes īpašniekam nepiederošas būves ar kadastra 
apzīmējumu 80330021200001 un 80330021200002 (Zemesgrāmatas III.daļas 1.iedaļas ieraksts 
Nr.1.2.). 

Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, uz pašvaldības 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80330021200, atrodas /vārds, uzvārds/, tiesiskajam 
valdītājam, valdījumā un lietošanā esoša dārza māja ar kadastra apzīmējumu 80330021200001. 

Ņemot vērā, ka /vārds, uzvārds/ ir miris un viņa atstāto mantojumu ir pieņēmis viņa dēls, 
/vārds, uzvārds/, kurš pārvalda un lieto mantoto dārza māju, starp Domi un ēku (būvju) lietotāju 
un tiesisko valdītāju pastāv likumiskas zemes nomas tiesiskās attiecības. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu  
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas 
tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas 
tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst 
zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 
nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku 
termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir 
tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās 
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 
(turpmāk – Noteikumi) 2.punktā noteikts, ka lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas 
līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas 
ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu (turpmāk - 
pirmtiesīgā persona). 

Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu, nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona 
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības.  

Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,  iznomātā zemes 
gabala ar platību 0,0649 ha kadastrālā vērtība ir EUR 3582,00. Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu 
iznomātā zemesgabala nomas maksa gadā ir EUR 17,91 (bez PVN 21%).  

Izskatot /vārds, uzvārds/, /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2019.gada 
6.septembra 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 2019.gada 11.septembra 
sēdes atzinumu (protokols Nr.9/2019), 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods 
/personas kods/) no 2019.gada 1.oktobra par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša 
nekustamā īpašuma “Mežvidi 54”, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
kadastra numurs 80330021200, zemes 0,0649 ha platībā, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2019.taksācijas 
gadā zemes nomas maksa EUR 17,91 (septiņpadsmit euro 91 centi) un EUR 3,77 (trīs euro 
77 centi) 21% PVN, kopā EUR 21,68 (divdesmit viens euro 68 centi) gadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
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4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, 
lēmums stājas spēkā. 

 

Lēmums Nr.1364 protokola pielikumā. 
 

§4 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo B.Veide. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīv. /adrese/, un /vārds, uzvārds/, dzīv. /adrese/, 03.09.2019. 
iesniegumu ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma Meža ielā 4, Saulkrastos, Saulkrastu novadā ar 
kadastra Nr. 80130030024, lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas mērķi no neapgūtas 
individuālo māju apbūves zemes, kods 0600, uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods 0201, un individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods -0601. 

 Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas 
datiem Nekustamā īpašuma noteiktais lietošanas mērķis ir  neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme, kods 0600, platība 0.4131 ha. Zemes īpašnieki ir veikuši atmežošanu 0.0682 ha 
platībā. 
 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 11.09.2019. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 
atzinumu (protokols Nr. 09/2019),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt zemes vienībai Meža iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 
80130030024, lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, kods 0601, platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.2931 ha. 

2. 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.1365 protokola pielikumā. 

 
§5 

Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu,  
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo B.Veide. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 23.08.2019. iesniegumu par nekustamā 
īpašuma ,,Māras’’, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, sadali, kurš izskatīts 
11.09.2019. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.09/2019, 

pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 
“Adresācijas noteikumi” 11. punktu, 12.1. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu 
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ,,Māras’’, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. 80330040229, kas sastāv no divām zemes vienībām, atdalot zemes 
vienību ar kadastra apz. 80330040521, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330040521, adresi, ,,Lilaste 13B’’, 
Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi –  
individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods – 0601, platība 0,0448 ha. 

3. Lēmumu un rēķinu par vienu adresi nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietas 
adresi /adrese/.   

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās  dienas. 

 

Lēmums Nr.1366 protokola pielikumā. 
 

§6 
Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības zemes īpašumā 

Smilšu iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads 
Ziņo B.Veide. 
 

Lai būtu nodrošinātas piekļuves iespējas nekustamiem īpašumiem Raiņa iela 9, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80130020438 (īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā 
19.09.2002. Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000077782),  Raiņa iela 11, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80130020416 (īpašuma tiesības nostiprinātas 
zemesgrāmatā 27.11.1998. Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.2171), un Raiņa iela 
13, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80130020417 (īpašuma tiesības nostiprinātas 
zemesgrāmatā 08.07.1999. Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.3717), jo minētie 
nekustamie īpašumi robežojas ar Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Smilšu iela 
2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130021401, saskaņā ar Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2019.gada 14.augusta sēdes 
atzinumu (protokols Nr.8/2019), pamatojoties uz Civillikuma 1131.pantu, 1231.panta 3.punktu, 
ka servitūtus nodibina ar līgumu, 1232.pantu, ka ar līgumu iegūt nekustamam īpašumam par labu 
servitūtu vai arī viņu ar to apgrūtināt var tikai viņa īpašnieks, 1235.pantam no servitūta izrietošā 
lietu tiesība ir nodibināta un spēkā pusēm pēc servitūta ierakstīšanas zemesgrāmatā un likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu apgrūtinot Saulkrastu novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu Smilšu iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 80130021401, par labu nekustamiem īpašumiem: 
Raiņa iela 9, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130020438, platība 
0.0402 ha, 

     Raiņa iela 11, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130020416, platība 
0.0402 ha, 
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     Raiņa iela 13, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130020417, platība 
0.0292 ha, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 4.5 m platumā un garumā saskaņā ar robežu 
shēmā iezīmētajā kalpojošā zemes īpašuma daļā. 

2. Noslēgt ar nekustamā īpašuma Raiņa iela 9, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
80130020438 īpašnieci /vārds, uzvārds/, pers. kods /personas kods/, Raiņa iela 11, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130020416 īpašnieku, /vārds, 
uzvārds/, pers. kods /personas kods/ un Raiņa iela 13, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kadastra apzīmējums 80130020417 īpašnieci /vārds, uzvārds/, pers. kods /personas kods/ 
(lietotāji), servitūta līgumu par lēmuma 1.punktā noteiktā reālservitūta – ceļa servitūta 
nodibināšanu. 

3. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai servitūta līgumus reģistrēt zemesgrāmatā. 
 

Lēmums Nr.1367 protokola pielikumā. 
 

§7 
Par zemes īpašumu apvienošanu, 

lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un adreses likvidēšanu 
Ziņo B.Veide. 
A.Horsts uzdod jautājumu par zemes kopplatību, vai nav nepieciešams veikt kadastrālo 
uzmērīšanu. Debatēs piedalās: N.Līcis, A.Horsts,  
 

  Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/. iesniegumu, par zemes īpašumu 
apvienošanu, kurš izskatīts 11.09.2019. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
protokols Nr.09/2019, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, 
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. un 30. punktu, 
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot īpašumus Pirmā iela 7, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads (kadastra Nr.30330030394) un Pirmā iela 8, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, (kadastra Nr.80330030466), izveidojot vienu īpašumu. Zemes 
kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

2. Apvienotajai zemes vienībai piešķirt adresi Pirmā iela 7, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods – 0601. 

3. Likvidēt adresi Pirmā iela 8, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
4. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.   
5. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/. 
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Lēmums Nr.1368 protokola pielikumā. 
 

§8 
Par Satiksmes ministrijai piekritīgas zemes vienības sadalīšanu, 

 adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
Ziņo B.Veide. 
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Izpilddirektora vietnieks tehniskos un nekustamā īpašuma jautājumos A.Gavars skaidro, ka 
īpašums, kas pieder VAS “Latvijas Valsts ceļi” šķērso fiziskai personai īpašumā piederošu 
saimniecības ēku. Personai ir tiesības atsavināt īpašumu bez izsoles. 
 

Izskatot Valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas valsts ceļi’’, vienotais reģistrācijas 
Nr.40003344207, valdes priekšsēdētāja 19.08.2019. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 
apz.80330030281 sadalīšanu, kurš izskatīts 11.09.2019. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē, protokols Nr.9/2019, pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, 
kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Ministru kabineta 08.12.2015. 
noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu,   

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošu, zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību 
ceļam P6, ar kadastra apz. 80330032851, veidojot patstāvīgu īpašumu, atbilstoši 
1.pielikumam.  

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai adresi Piektā iela 1A, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, platība 0.015 ha, nosakot dalīto lietošanas mērķi- individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0.012 ha un zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101, platība 0.003 ha. 
Zemes platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

3. Zemes īpašums Piektā iela 1A, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
piekritīgs Saulkrastu novada pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz Saulkrastu 
novada pašvaldības vārda. 

4. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts akciju sabiedrībai ,,Latvijas valsts ceļi”.   
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.1369 protokola pielikumā. 
 

§9 
Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 

Ziņo B.Veide. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīv. /adrese/, 09.09.2019. iesniegumu par adreses maiņu 
nekustamajam īpašumam, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 11.09.2019. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.09/2019, pamatojoties uz Ministru kabineta 
08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 3., 9. un 30.punktu,   
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt adresi nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.80330010334, no ,,Bražas-2”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads uz ,,Jaunbražas”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pagasts. 
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2. Likvidēt  adresi ,,Bražas-2”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
3. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam. 

 

Lēmums Nr.1370 protokola pielikumā. 
 

§10 
Par nekustamā īpašuma “Valsts mežs 8033” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 002 1739 un 8033 002 1740  
atsavināšanas ierosināšanu 

Ziņo B.Veide.  
A.Horsts izsaka šaubas par zemes gabala atbilstību jaunas kapsētas izveidei, noskaidro kapsētas 
pārzines S.Osītes viedokli.  
S.Osīte informē par situāciju, uzskata, ka vieta ir atbilstoša kapsētas izveidei.  
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 15.augustā saņemts Saulkrastu 
novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas labiekārtošanas daļas kapu 
pārzines Selgas Osītes iesniegums “Par jaunas kapsētas izveidi” (turpmāk – Iesniegums). 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts. 
Iesniegumā sniegta informācija, ka Saulkrastu novada kapu resurss faktiski ir izsmelts un 

jaunas kapu vietas pēc 2 gadiem ierādīt vairs nebūs iespējams. Ņemot vērā minēto situāciju, 
Iesniegumā lūgts uzsākt risināt jautājumu par jaunas kapsētas izveidi Saulkrastos teritorijas 
plānojumā paredzētajā vietā. 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.17 
“Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (turpmāk – Teritorijas plānojums) 360.punktu, Teritorijas 
plānojumā apzīmētajās vietās – “TIN3 (DA1)” (turpmāk – zemes vienības) zemi atļauts izmantot, 
kapsētas un ar to saistīto būvju uzturēšanai un ierīkošanai, kā arī ceremoniālās, kulta iestādēm.  

Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes vienību  
kadastra apzīmējumi: 8033 002 1739, 8033 002 1740. 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 
Nr.100000453258, nekustamā īpašuma “Valsts mežs 8033”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8033 002 1739, platību 5,13 ha, un  zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 8033 002 1740, platību 5,24 ha, pieder Latvijas valstij, Latvijas 
Republikas Zemkopības ministrijas personā.  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu kapsētu ierīkošana 
un uzturēšana ir viena no pašvaldības autonomajām funkcijām.  

“Meža likums” (turpmāk – Likums) 44.panta ceturtās daļas 2.punkts nosaka, ka 
Zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes atsavināšanu vai privatizāciju var atļaut ar ikreizēju 
Ministru kabineta rīkojumu šādos gadījumos, ja valsts meža zeme nepieciešama likumā "Par 
pašvaldībām" noteikto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai: ceļu būvniecība, un kapsētu 
izveidošana vai paplašināšana. 

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā valsts meža zeme atsavināma šā panta ceturtās daļas 
2.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai (Likuma 44.panta piektā daļa). 

2006.gada 19.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.776 “Valsts meža zemes 
atsavināšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 1.2.apakšpunkts nosaka kārtību, kādā 
zemesgrāmatā ierakstīto valsts meža zemi atsavina pašvaldības autonomo funkciju veikšanai – 
kapsētu izveidošanai vai paplašināšanai. 

Noteikumu 2.punktā noteikts, ka valsts meža zemes atsavināšanu ierosina pašvaldība, 
kuras administratīvajā teritorijā valsts meža zeme ir nepieciešama pašvaldības autonomu funkciju 
veikšanai, un par to rakstiski informē zemes tiesisko valdītāju. 

Noteikumu 3.punkts nosaka, ka pašvaldība atsavināšanas ierosinājumu iesniedz ministrijā, 
kuras personā uz valsts vārda atsavināmā valsts meža zeme ir ierakstīta vai ierakstāma 
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zemesgrāmatā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā. 
Saskaņā ar Noteikumu 5.punktu, ierosinājumam pievieno pašvaldības domes lēmumu 

(sēdes protokola izrakstu vai lēmuma norakstu) par kārtību, kādā izpildāma ierosinājumā minētā 
pašvaldības autonomā funkcija, un par nepieciešamību zemes vienību iegūt pašvaldības īpašumā; 
pašvaldības apliecinājumu par plānotās darbības atbilstību spēkā esošajam teritorijas plānojumam, 
lokālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts) un detālplānojumam (ja tas nepieciešams saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem); Valsts vides dienesta izdotos tehniskos noteikumus vai Vides pārraudzības 
valsts biroja atzinumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, ja to paredz 
normatīvie akti par ietekmes uz vidi novērtējumu; Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu (ja uz 
darbību neattiecas šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētā prasība) par plānotās darbības atbilstību 
attiecīgās teritorijas aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām, ja 
atsavināmā valsts meža zeme atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā. 

Ja atsavināšana nepieciešama kapsētu izveidošanai vai paplašināšanai, tad papildus šo 
noteikumu 5. punktā minētajam ierosinājumam pievieno Veselības inspekcijas atzinumu par 
zemes vienības atbilstību kapsētas ierīkošanas nosacījumiem un higiēnas prasībām (Noteikumu 
7.1.apakšpunkts). 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
labiekārtošanas daļas kapu pārzines Selgas Osītes 2019.gada 15.augusta iesniegumu, pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 
2.punktu un piekto daļu, 2006.gada 19.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.776 “Valsts 
meža zemes atsavināšanas kārtība” 2., 3., 4., 5.punktu un 7.1.apakšpunktu, atbilstoši Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2019.gada 11.septembra sēdes 
atzinumam (protokols Nr.9/2019), 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ierosināt atsavināt Latvijas valstij, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā, 
reģ.Nr.90000064161, piederoša nekustamā īpašuma “Valsts mežs 8033”, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 002 1739 
(platība 5,13 ha), un ar kadastra apzīmējumu 8033 002 1740 (platība 5,24 ha), pašvaldības 
funkcijas nodrošināšanai – jaunas kapsētas izveidošanai Saulkrastu novada pašvaldības 
teritorijā  (pielikumā izkopējums no Saulkrastu novada teritorijas plānojuma). 

2. Lūgt Valsts vides dienestam izdot tehniskos noteikumus par paredzētās darbības ietekmi 
uz vidi. 

3. Lūgt Veselības inspekcijai izsniegt atzinumu par zemes vienības atbilstību kapsētas 
ierīkošanas nosacījumiem un higiēnas prasībām. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
5. Lēmumu ar  Valsts vides dienesta izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, Veselības 

inspekcijas atzinumu nosūtīt Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai (juridiskā adrese: 
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981). 

 

Lēmums Nr.1371 protokola pielikumā. 
 

§11 
Par detālplānojuma projekta  

nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
Ziņo B.Veide. 
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N.Līcis informē, ka ir izstrādāts detālplānojums pēc pašvaldības pasūtījuma. Ir nepieciešama 
vienota koncepcija, lai precizētu teritorijas plānojumā atļauto izmantošanu kāpu zonas attīstībai 
starp “Saules tiltiņu” un Ķīšupi. Paskaidro, kas ir precizēts detālplānojumā.  
N.Līcis ierosina papildināt lēmumprojektu, nodot publiskajai apspriešanai detālplānojuma 
projektu un Mežaparka veidošanas ieceri. Deputātiem iebildumu nav. 
E.Grāvītis uzdod jautājumu par detālplānojuma 50.lapas attēlu. Būvvaldes vadītāja L.Pilsētniece 
skaidro, ka ir nepareizs apzīmējums, tiks veikti precizējumi. 
A.Horsts norāda, ka grafiskajā pielikumā “teritorijas plānotā izmantošana” ir norādīta Pirmā iela, 
ielas nosaukumu nepieciešams precizēt uz Neibādes ielu. Uzdod jautājumu, vai ir plānots veidot 
komercobjektus, komercapbūvi.  
N.Līcis skaidro, ka plānā ir atzīmēti iespējamie pakalpojumu objekti, bez atļaujas būvēt kapitālas 
būves un bez prasībām izbūvēt centralizētos tīklus. Paskaidro, ka teritorijas izmantošanas 
pamatmērķi ar detālplānojumu nevar mainīt, var tikai precizēt teritorijas plānojumā atļauto 
izmantošanu.  
 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 9.septembrī saņemts SIA “METRUM”, reģistrācijas 
Nr.40003388748, izstrādātais  detālplānojuma  teritorijai no “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei, projekts. 
Līdz ar detālplānojuma publisko apspriešanu iespējams organizēt arī Mežaparka veidošanas 
ieceres publisko apspriešanu. Izskatījusi iesniegto detālplānojuma projektu, pamatojoties uz  
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību  teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.punktu, kas nosaka, ka nodot detālplānojuma projektu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosaka publiskās apspriešanas 
termiņu ne īsāku par trijām un ne garāku par sešām nedēļām, Ministru kabineta 2013.gada 5.marta 
noteikumu Nr.123 “Noteikumi par parku un Mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu” 
4.punktu un saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.09.2019. sēdes 
atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma teritorijai no 
“Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei projektu un Mežaparka veidošanas ieceri.  

2. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 2019.gada 15.oktobra  līdz 2019.gada 
15.novembrim. 

3. Paziņojumu par detālplānojuma un ieceri veidot Mežaparku publisko apspriešanu publicēt 
informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas” un pašvaldības mājaslapā. 

 
Lēmums Nr.1372 protokola pielikumā. 
 

§12 
Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo O.Vanaga.  
 

Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes Stellas Veismanes 2019.gada 
9.septembra iesniegums “Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu /vārds, uzvārds/” (turpmāk – 
Iesniegums).  

Iesnieguma pielikumā: Saulkrastu sociālā dienesta 2019.gada 13.augusta lēmums Nr.33§3 
“Par tiesībām īrēt sociālo dzīvokli” (turpmāk – Lēmums).  
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Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 7.augusta iesniegumu ar lūgumu uzņemt sociālo 
dzīvokļu rindā, saskaņā ar likumu “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 5.pantu un 
Saulkrastu novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par sociālo dzīvokļu 
izīrēšanu” 3. un 4.punktu un 4.1.apakšpunktu, Saulkrastu sociālais dienests ar lēmumu nolēma 
/vārds, uzvārds/, personas kods /personas kods/, atzīt par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, un iekļaut 
sociālo dzīvokļu izīrēšanas rindas reģistrā no 13.08.2019. ar kārtas nr.1. 
 Saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 
11.panta otro daļu, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem 
mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav 
zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli. 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālistes Stellas Veismanes 2019.gada 9.septembra iesniegumu “Par 
sociālā dzīvokļa piešķiršanu /vārds, uzvārds/”, saskaņā ar Saulkrastu sociālā dienesta 2019.gada 
13.augusta lēmumu Nr.33§3 “Par tiesībām īrēt sociālo dzīvokli”, Saulkrastu novada domes Sociālo 
jautājumu komitejas 2019.gada 11.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.8/2019), pamatojoties 
uz likumu “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 10.panta pirmo daļu, 
11.pantu, Saulkrastu novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par 
sociālo dzīvokļu izīrēšanu”, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Ancāne, 
 
NOLEMJ: 

1. Ar 2019.gada 1.oktobri /vārds, uzvārds/ (personas kods /personas kods/) piešķirt uz 6 
(sešiem) mēnešiem Saulkrastu novada pašvaldības sociālo dzīvokli Leona Paegles ielā 2 – 
5, Saulkrastos, Saulkrastu novadā. 

2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/ līgumu par sociālā dzīvokļa īri. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
4. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
 

Lēmums Nr.1373 protokola pielikumā. 
 

§13 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 

2015.gada 27.maija noteikumos Nr. SN 12/2015 “Saistošie noteikumi par pašvaldības 
palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības 

sasniegšanas”” apstiprināšanu 
Ziņo O.Vanaga. 
 

Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija 
noteikumos Nr. SN 12/2015 “Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”” projektu un, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un Sociālo jautājumu komitejas 
11.09.2019. atzinumu (protokols Nr.8/2019, §3),  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2015.gada 27.maija noteikumos Nr. SN 12/2015 “Saistošie noteikumi par 
pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības 
sasniegšanas””. 

2. Lietvedības nodaļai apstiprinātos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju 
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
 
Lēmums Nr.1374 protokola pielikumā. 
 

§14 
Par Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes  

“Rūķītis” nolikuma apstiprināšanu 
Ziņo O.Vanaga. 
 

Izskatot Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” nolikuma projektu un, 
pamatojoties uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 11.09.2019 atzinumu 
(protokols Nr.9/2019§6) 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, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” nolikumu. 
2. Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 

nolikumu pašvaldības tīmekļvietnē www.saulkrasti.lv.  
 
Lēmums Nr.1375 protokola pielikumā. 
 

§15 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo O.Vanaga. 
 

 Izskatot /Vārds, uzvārds/ 2019.gada 16.augusta iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 11.septembra atzinumu 
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2019§7), 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 1.septembri līdz 2020.gada 31.decembrim aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas meita /vārds, uzvārds/ saņem 
SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu attīstības centra „Pūces 
skola” pakalpojumu. 
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2. Kompensācijas apmērs 2019.gadā par bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanu vienam 
bērnam mēnesī ir 233,52 euro (divi simti trīsdesmit trīs euro, 52 centi). 

3. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome pārskata vienreiz gadā, atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestādei. 
 

Lēmums Nr.1376 protokola pielikumā. 
 

§16 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo O.Vanaga. 
 

 Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 5.septembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 11.septembra atzinumu 
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2019§12), 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 30.septembri līdz 2020.gada 31.decembrim aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/  par to, ka viņa dēls /vārds, uzvārds/ saņem SIA 
“Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu attīstības centra „Pūces skola” 
pakalpojumu. 

2. Kompensācijas apmērs 2019.gadā par bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanu vienam 
bērnam mēnesī ir 233,52 euro (divi simti trīsdesmit trīs euro, 52 centi). 

3. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome pārskata vienreiz gadā, atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestādei. 
 

Lēmums Nr.1377 protokola pielikumā. 
 

§17 
Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/  

par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu  
Ziņo O.Vanaga. 
 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 26.augustā saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar 
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

/vārds, uzvārds/ 2019.gada 23.jūlijā atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija 
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443103926, pakalpojumu 
sniegšanas vieta – Saulkrastu novads.  
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Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem /vārds, uzvārds/ no 2019.gada 1.augusta līdz 
2019.gada 31.oktobrim ir reģistrēta saimnieciskā darbība. 

/vārds, uzvārds/ „Latvijas Tālmācības profesionālajā centrs” ir apguvusi 40 stundu 
profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā.  

Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, 
kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns 
saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 
4.3.apakšpunkts nosaka, ka privātie pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēji, kuri ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošina pakalpojumus pilnu 
laiku (ne mazāk kā astoņas stundas darba dienā) ne vairāk kā 4 (četriem) bērniem, un to darbības 
vieta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu 
novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie 
privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 3. un 
10.punktu, un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
2019.gada 11.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.9/2019§8), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar termiņu no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.oktobrim, ar 
saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju /vārds, uzvārds/, personas kods /personas kods/, par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu. 

2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums 
zaudē spēku. 

 
Lēmums Nr.1378 protokola pielikumā. 
 

§18 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo O.Vanaga.  
A.Horsts uzdod jautājumu par termiņu, līdz kuram tiek piešķirta kompensācija. 
N.Līcis skaidro, ka pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējam ir reģistrēta saimnieciskā darbība līdz 2019.gada 31.oktobrim. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 22.augusta iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 11.septembra atzinumu 
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2019§9), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
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NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 1.septembri līdz 2019.gada 31.oktobrim aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas meita /vārds, uzvārds/ saņem 
sertificētas aukles /vārds, uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443103926. 

2. Kompensācijas apmērs 2019.gadā par aukles pakalpojuma saņemšanu vienam bērnam 
mēnesī ir 181,63 euro (viens simts astoņdesmit viens euro, 63 cents). 

3. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome pārskata vienreiz gadā, atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestādei. 

 
Lēmums Nr.1379 protokola pielikumā. 

§19 
Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/  

par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu  
Ziņo O.Vanaga. 
 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 3.septembrī saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar 
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

/vārds, uzvārds/ 2019.gada 2.septembrī atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija 
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443104012, pakalpojumu 
sniegšanas vieta – Saulkrastu novads.  

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem /vārds, uzvārds/ no 2019.gada 29.jūnijā ir reģistrēta 
saimnieciskā darbība. 

/vārds, uzvārds/ SIA „ELADA L” Rīgas starptautiskajā mācību centrā ir apguvusi 40 
stundu profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā.  

Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, 
kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns 
saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 
4.3.apakšpunkts nosaka, ka privātie pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēji, kuri ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošina pakalpojumus pilnu 
laiku (ne mazāk kā astoņas stundas darba dienā) ne vairāk kā 4 (četriem) bērniem, un to darbības 
vieta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu 
novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie 
privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 3. un 
10.punktu, un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
2019.gada 11.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.9/2019§10), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
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1. Noslēgt līgumu no 2019.gada 3.septembra līdz 2022.gada 2.septembrim ar 
saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju /vārds, uzvārds/, personas kods /personas kods/, par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu. 

2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums 
zaudē spēku. 

 
Lēmums Nr.1380 protokola pielikumā. 

 
§20 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo O.Vanaga. 
N.Līcis pauž viedokli par pašvaldības kompensācijas saņemšanu, gadījumā, ja tiek piedāvāta vieta 
pašvaldības bērnudārzā.  
A.Horsts uzdod jautājumu par kompensācijas apmēru par aukles pakalpojuma saņemšanu. 
N.Līcis skaidro pašvaldības kompensācijas aprēķināšanas kārtību. Ierosina precizēt, ka 
kompensācijas apmērs tiek pārskatīts vienreiz gadā atbilstoši vidējām izmaksām vienam bērnam 
pašvaldības izglītības iestādē. Deputātiem nav iebildumu. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 6.septembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 11.septembra atzinumu 
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2019§11), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 3.septembri līdz 2022.gada 2.septembrim aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds/ saņem 
sertificētas aukles /vārds, uzvārds/  pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443104012. 

2. Kompensācijas apmērs 2019.gadā par aukles pakalpojuma saņemšanu vienam bērnam 
mēnesī ir 181,63 euro (viens simts astoņdesmit viens euro, 63 cents). 

3. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome pārskata vienreiz gadā, atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestādei. 

 
Lēmums Nr.1381 protokola pielikumā. 

 
§23 

Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu  

Ziņo O.Vanaga. 
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Saulkrastu novada domē 2019.gada 10.septembrī saņemts /vārds, uzvārds/ 2019.gada 
9.septembra iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 
pakalpojuma nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

/vārds, uzvārds/ 2019.gada 6.septembrī atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija 
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443104021, pakalpojumu 
sniegšanas vieta – Saulkrasti. 

/vārds, uzvārds/ izglītības iestādē „Kamil Plus” ir apguvusi 40 stundu profesionālās 
pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā. 

2019.gada 1.septembrī /vārds, uzvārds/ ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu 
maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja. 

Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, 
kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns 
saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 
4.3.apakšpunkts nosaka, ka privātie pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēji, kuri ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošina pakalpojumus pilnu 
laiku (ne mazāk kā astoņas stundas darba dienā) ne vairāk kā 4 (četriem) bērniem, un to darbības 
vieta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu 
novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie 
privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 3. un 
10.punktu, un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
2019.gada 11.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.9/2019§15), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu no 2019.gada 6.septembra līdz 2022.gada 5.septembrim ar saimnieciskās 
darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju /vārds, 
uzvārds/, personas kods /personas kods/, par pašvaldības kompensāciju izmaksu. 

2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē 
spēku. 

 
Lēmums Nr.1382 protokola pielikumā. 
 

§22 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo O.Vanaga. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 10.septembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 11.septembra atzinumu 
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2019§14), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 6.septembri līdz 2022.gada 5.septembrim aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņa dēls /vārds, uzvārds/ saņem 
sertificētas aukles /vārds, uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443104021. 

2. Kompensācijas apmērs 2019.gadā par aukles pakalpojuma saņemšanu vienam bērnam 
mēnesī ir 181,63 euro (viens simts astoņdesmit viens euro, 63 cents). 

3. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome pārskata vienreiz gadā, atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestādei. 

 
Lēmums Nr.1383 protokola pielikumā. 

 
§23 

Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu  

Ziņo O.Vanaga. 
 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 10.septembrī saņemts /vārds, uzvārds/ 2019.gada 
9.septembra iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 
pakalpojuma nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

/vārds, uzvārds/ 2019.gada 6.septembrī atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija 
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443104021, pakalpojumu 
sniegšanas vieta – Saulkrasti. 

/vārds, uzvārds/ izglītības iestādē „Kamil Plus” ir apguvusi 40 stundu profesionālās 
pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā. 

2019.gada 1.septembrī /vārds, uzvārds/ ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu 
maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja. 

Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, 
kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns 
saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 
4.3.apakšpunkts nosaka, ka privātie pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēji, kuri ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošina pakalpojumus pilnu 
laiku (ne mazāk kā astoņas stundas darba dienā) ne vairāk kā 4 (četriem) bērniem, un to darbības 
vieta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu 
novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie 
privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 3. un 
10.punktu, un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
2019.gada 11.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.9/2019§13), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu no 2019.gada 6.septembra līdz 2022.gada 5.septembrim ar 
saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju /vārds, uzvārds/, personas kods /personas kods/, par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu (pielikumā). 

2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums 
zaudē spēku. 

 
Lēmums Nr.1384 protokola pielikumā. 
 

§24 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo O.Vanaga 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 10.septembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 11.septembra atzinumu 
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2019§16), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 6.septembri līdz 2022.gada 5.septembrim aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds/ saņem 
sertificētas aukles /vārds, uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443104021 
(administratīvais akts pielikumā). 

2. Kompensācijas apmērs 2019.gadā par aukles pakalpojuma saņemšanu vienam bērnam 
mēnesī ir 181,63 euro (viens simts astoņdesmit viens euro, 63 cents). 

3. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome pārskata vienreiz gadā, atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestādei. 

 
Lēmums Nr.1385 protokola pielikumā. 

 
§25 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu  
Ziņo N.Līcis 
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 27.09.2019. iesniegumu par papildus līdzekļu 
piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas ēkas grīdas tīrīšanai un logu mazgāšanai, pamatojoties uz 
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2019.gada 2.augusta Saulkrastu vidusskolas cenu aptaujas rezultātiem (Ident. Nr. SVSK CA 
2017/07), kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.09.2019. sēdē (protokols 
Nr.9/2019§2), 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, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 800,00 euro, lai 
apmaksātu papildus izdevumus par grīdas tīrīšanu un logu mazgāšanu. 

2. Palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta plānu par 800,00 euro (Struktūrvienība 02, 
ekonomiskās klasifikācijas kods 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana)).  

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot tajā 
skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.1386 protokola pielikumā. 
 

§26 
Par līdzekļu piešķiršanu no neparedzētiem līdzekļiem 

Ziņo N.Līcis 
 
 Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka 06.09.2019. iesniegumu par līdzekļu 
piešķiršanu no neparedzētiem gadījumiem apbedīšanas pabalsta izmaksai, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 11.09.2019. sēdē (protokols Nr.9/2019§5), 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, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 860,00 euro, lai 
izmaksātu pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa nāvi. 

2. Palielināt Saulkrastu pašvaldības policijas budžeta plānu par 860,00 euro (Struktūrvienība 
05, ekonomiskās klasifikācijas kods 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas, no kuriem aprēķina iemaksas) par 360,00 EUR un ekonomiskās 
klasifikācijas kods 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 
kuriem neaprēķina iemaksas) par 500,00 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.1387 protokola pielikumā. 

 
§27 

Par grozījumu veikšanu PSIA “Saulkrastu slimnīca” ERAF projekta līdzfinansējuma 
nodrošināšanai 

Ziņo N.Līcis. 
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 Izskatot PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekles 09.09.2019. iesniegumu par 
līdzfinansējuma nodrošināšanu PSIA “Saulkrastu slimnīca” ERAF projekta “Veselības aprūpes 
infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā” realizācijai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 11.09.2019. sēdē (protokols Nr.9/2019§23), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, pamatojoties uz 2018.gada 21.novembra domes 
ārkārtas sēdes lēmumu Nr.868 “Par dalību projektā “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība 
Saulkrastu slimnīcā””, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
1.1. samazināt izdevumu pozīciju finansēšana – Saulkrastu slimnīca (Struktūrvienība 18) 

budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) F55010013 (Kapitāla daļu iegāde 

līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kas nav akcijas)  par 8 365,00 EUR. 
1.2. palielināt izdevumu pozīciju “Saulkrastu slimnīca” (Struktūrvienība 18) budžeta 

izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību 

komersantiem) par 8 365,00 EUR, lai pārskaitītu līdzfinansējuma daļu projekta 
“Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā” realizācijai. 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt dotāciju PSIA “Saulkrastu slimnīca” 8 365,00 
euro apmērā. 

3. PSIA “Saulkrastu slimnīca” 10 darba dienu laikā pēc projekta “Veselības aprūpes 
infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā” gala atskaites apstiprināšanas jāiesniedz 
Finanšu un grāmatvedības nodaļai  atskaite par dotācijas izlietojumu. 

4. 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.1388 protokola pielikumā. 

 
§28 

Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas 2019.gada budžetā  
Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Saulkrastu bibliotēkas vadītājas 09.09.2019. iesniegumu par grozījumiem 
Saulkrastu novada bibliotēkas budžeta plānā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 11.09.2019. sēdē (protokols Nr.9/2019§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, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada bibliotēkas (Struktūrvienība 06) budžeta izdevumu 

plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2232 (Degviela)  par 105,00 EUR. 
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1.2. palielināt Saulkrastu novada bibliotēkas (Struktūrvienība 06) budžeta izdevumu 
plānu: 

1.2.1. EKK 2244 (Nekustamā īpašuma uzturēšana) par 105,00 EUR, lai 
apmaksātu saplēstās loga rūts nomaiņu pret jaunu. 

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.1389 protokola pielikumā. 
 

§29 
Par grozījumiem Juridiskās nodaļas 2019.gada budžeta plānā 

Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Juridiskās nodaļas vadītājas 27.08.2019. iesniegumu par grozījumiem Saulkrastu 
novada pašvaldības 2019.gada Juridiskās nodaļas budžeta plānā, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 11.09.2019. sēdē (protokols Nr.9/2019§3), 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, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
1.1.samazināt Juridiskās nodaļas (Struktūrvienība 0123) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēnešalga 
(darba alga))  par 1 500,00 EUR. 

1.2.palielināt Juridiskās nodaļas (Struktūrvienība 0123) budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2272 (Izdevumi par tiesvedības darbiem) par 1 500,00 EUR, lai 

samaksātu valsts nodevu par tiesvedības darbiem. 
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.1390 protokola pielikumā. 

 
§30 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumā “Par 
Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam 
transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu” 

 
Ziņo N.Līcis. 
 

Ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu “Par Saulkrastu novada 
pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam transportlīdzeklim, ko 
izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu” ir apstiprināts Saulkrastu 
novada pašvaldības amatu saraksts ar degvielas patēriņa normu personīgajam transportlīdzeklim, 
ko izmanto amata pienākumu izpildei.  

2019.gada 2.septembrī ir saņemts Pašvaldības īpašumu un apsaimniekošanas nodaļas 
labiekārtošanas strādnieka 02.09.2019. iesniegums “Par degvielas limitu palielināšanu” kurā lūgts 
piešķirt degvielas karti Pašvaldības īpašumu un apsaimniekošanas nodaļas labiekārtošanas 
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strādnieka un noteikt degvielas limitu 70 litri mēnesi, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 11.09.2019. sēdē (protokols Nr.9/2019§22).  

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 5.2 pantu, un Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējo noteikumu Nr.9 
“Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības 
mantu un finanšu resursus”,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Papildināt Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra lēmuma “Par Saulkrastu 
novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam 
transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu” 
pielikumu ar jaunu pozīciju: 

 
34 Pašvaldības īpašumu un apsaimniekošanas 

nodaļas labiekārtošanas strādnieks 
70 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram noslēgt līgumu “Par transportlīdzekļa izmantošanu 
dienesta vajadzībām” ar Pašvaldības īpašumu un apsaimniekošanas nodaļas 
labiekārtošanas strādnieku. 
 

Lēmums Nr.1391 protokola pielikumā. 
 

§31 
Par grozījumu pašvaldības amatu sarakstā  

Ziņo N.Līcis. 
 

Izskatot pašvaldības iestādes „Saulkrastu sporta centrs” vadītājas 2019.gada 6.septembra 
iesniegumu ar lūgumu izveidot iestādē amata vietu bērnu un jauniešu basketbola otrais treneris, 
sakarā ar bērnu pieplūdumu, nosakot 0,24 slodzes, kas ir līdzvērtīga pārējo treneru slodzēm,   
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu Saulkrastu novada 
domes 2018.gada 28.novembra iekšējiem noteikumiem Nr. IeN21/2018 “Par Saulkrastu novada 
pašvaldības izveidoto amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību”, un Finanšu komitejas 
2019.gada 11.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.9/2019§29),   
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. No 2019.gada  1.oktobra izveidot pašvaldības iestādē “Saulkrastu sporta centrs” vienu 
jaunu amata vietu “Bērnu un jauniešu basketbola treneris”: 

Nr. 
p.k. 

Amatu saime 
 apakšsaime  

Amata 
līmenis  

Amata 
nosaukums  

Profesijas  
kods  

Algu 
grupa  

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs (euro) 

Amata 
vērtība 

2019 

Mēnešalga  
konkrētam amatam 

(euro), 2019 
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amatu 
skaits 

Mēnešalg
a 

1 48 

Sporta 
organizēš
ana un 
profesionā
lais sports 

I A 

Bērnu un 
jauniešu 
basketbola 
treneris 

3422 03 6 899 809 0,24 194 

2. Nepieciešamos izdevumus paredzēt saistošajos noteikumos „Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
 
Lēmums Nr.1392 protokola pielikumā. 
 

§32 
Par pedagogu darba algu Saulkrastu vidusskolā 

Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 30.08.2019. iesniegumu par Saulkrastu 
vidusskolas pedagogu likmes palielināšanu 2019.gadā no pašvaldības finansējuma, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 11.09.2019. sēdē 
(protokols Nr.9/2019§5) un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.09.2019. sēdē 
(protokols Nr.9/2019§19), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, pamatojoties uz 18.06.2019.Ministru kabineta noteikumiem Nr. 270 „Grozījumi 
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” , 
kuri nosaka pedagogiem  zemāko mēneša algas darba likmi 750 euro , pamatojoties uz 2019.gada 
augusta iestādes Saulkrastu vidusskolas budžeta izpildi, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt no 2019.gada 1.septembra interešu izglītības skolotājam, pedagoga palīgam, 
pagarinātās dienas grupas skolotājam, skolotājam - logopēdam  tarifikācijas likmi mēnesī  
770,00 euro apmērā no pašvaldības finansējuma. 

 
Lēmums Nr.1393 protokola pielikumā. 
 

§33 
Par parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

Ziņo N.Līcis. 
 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 21.augustā saņemts /vārds, uzvārds/, personas kods 
/personas kods/, iesniegums, ar lūgumu dzīvokļa īres maksu sadalīt termiņos uz 1 gadu, jo uz doto 
brīdi ir izveidojies parāds 456,93 EUR par dzīvokļa /adrese/, īres maksu. 

Atbilstoši Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedība nodaļas datiem /vārds, 
uzvārds/ neapmaksātie rēķini par sociālā dzīvokļa /vārds, uzvārds/, īri un komunāliem 
maksājumiem sastāda 456,93 EUR. 

Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods /persona kods/, dzīvojošas /adrese/, 2019.gada 
21.augusta iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās  daļas 
27.punktu, Civillikuma 1511. un 1512.pantu, atbilstoši Saulkrastu novada domes Finanšu 
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komitejas 2019.gada 11.septembra sēdes atzinumam (protokols Nr.9/2019), 
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut /vārds, uzvārds/ (personas kods /personas kods/) līdz 2020.gada 25.septembrim 
nomaksāt parādu par sociālā dzīvokļa /adrese/, īri un komunāliem maksājumiem, 456,93 
EUR (četri simti piecdesmit seši euro 93 centi) apmērā, saskaņā ar nomaksas grafiku:  

 
Datums Parāds (euro) 
25.10.2019. 38,08 
25.11.2019. 38,08 
25.12.2019. 38,08 
25.01.2020. 38,08 
25.02.2020. 38,08 
25.03.2020. 38,08 
25.04.2020. 38,08 
25.05.2020. 38,08 
25.06.2020. 38,08 
25.07.2020. 38,08 
25.08.2020. 38,08 
25.09.2020. 38,05 
 
Kopā  

 
456,93  

 
2. Par parāda nomaksas grafiku ar /vārds, uzvārds/ noslēgt rakstisku vienošanos. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
4. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
 
Lēmums Nr.1394 protokola pielikumā. 
 

§34 
Par priekšfinansējuma nodrošināšanu  
projektam “Generation Z at school” 

Ziņo N.Līcis. Norāda uz drukas kļūdu projekta nosaukumā.  
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 09.09.2019. iesniegumu par priekšfinansējuma 
nodrošināšanu projektam “Generation Z at school” 3 072,00 EUR apmēra, ko pašvaldība saņems 
pēc projekta gala apstiprināšanas līdz 2019.gada 31.decembrim, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 11.09.2019. sēdē (protokols Nr.9/2019§10), 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, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Saulkrastu novada pašvaldībai nodrošināt priekšfinansējumu 3 072,00 EUR apmērā 
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projekta “Generation Z at school” realizācijai. 
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai ieskaitīt 3 072,00 EUR valsts kases kontā 

LV45TREL0980241502900B, lai realizētu projektu “Generation Z at school”. 
 
Lēmums Nr.1395 protokola pielikumā. 
 

§35 
Par projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Saulkrastos, II kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanu 
Ziņo N.Līcis. 
A.Horsts uzdod jautājumu par aizņēmumiem Valsts kasē.  
G.Vīgants skaidro, ka, lai realizētu šo projektu, Saulkrastu pašvaldībai ir nepieciešams ņemt 
aizņēmumu, kas jāiegulda SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālā, papildus SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” jāņem aizņēmums Valsts kasē 280 000 euro apmērā.  
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Uldis Stunda skaidro, ka nepieciešams precizēt 
attiecināmās/neattiecināmās izmaksas, saistībā ar to, ka bija nepieciešams aktualizēt 
izmaksu/ieguvumu analīzi. Šobrīd netiek lemts piešķirt vai nepiešķirt atbalstu, lēmums par 
projekta uzsākšanu jau ir pieņemts 2017.gadā.  
Diskusijā par projektu un projekta izmaksām piedalās: A.Horsts, G.Vīgants, U.Stunda. 
 
 Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa 06.09.2019. iesniegumu par 
projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” 
līdzfinansējuma nodrošināšanu un Saulkrastu novada domes lēmuma precizēšanu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.09.2019. sēdē (protokols Nr.9/2019§7), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, pamatojoties uz 
iepirkuma rezultātiem, mainījās gan projekta kopējās, gan attiecināmās/neattiecināmās izmaksas, 
līdz ar to bija nepieciešams aktualizēt izmaksu/ieguvumu analīzi, kā rezultātā Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs samazinājās un ir 75,05%. Līdz ar to Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs samazinās par 2 882,03 EUR (apstiprinātais 2 706 584,90 
EUR, plānotais 2 703 702,87 EUR), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, 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 75,05% no 
attiecināmajiem izdevumiem, kas kopsummā ir 2 703 702,87 EUR (divi miljoni septiņi 
simti trīs tūkstoši septiņi simti divi euro, 87 centi). 

2. Nodrošināt Saulkrastu novada domes ieguldījumu attiecināmo izmaksu segšanai 
898 832,60 EUR (astoņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro, 
60 centi). 

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 1 793 871,83 EUR (viens 
miljons septiņi simti deviņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens euro, 83 
centi) nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 
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5. Finansējumu 1 793 871,83 EUR (viens miljons septiņi simti deviņdesmit trīs tūkstoši 
astoņi simti septiņdesmit viens euro, 83 centi) 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 EUR (deviņi simti četrdesmit četri tūkstoši četri simti deviņdesmit 
euro, 69 centi) PVN izmaksu segšanai. 

7. Saulkrastu novada domei galvot par SIA „Saulkrastu komunālserviss” aizņēmumu no 
Valsts kases, kura apmērs būs 270 370,29 EUR (divi simti septiņdesmit tūkstoši trīs simti 
septiņdesmit euro, 29 centi), kas ir 10% no attiecināmajām izmaksām (2 703 702,87 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. 

8. Atcelt Saulkrastu novada domes 2019.gada 26.jūnija lēmumu Nr.1199 “Par SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanu”. 

 
Lēmums Nr.1396 protokola pielikumā. 
 

§36 
Par Saulkrastu novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 
 

Izskatot Saulkrastu novada bāriņtiesas nolikuma projektu un,  pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 11.septembra atzinumu (protokols 
Nr.8/2019§4), Finanšu komitejas 2019.gada 11.septembra atzinumu (protokols Nr.8/2019§14) un 
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada bāriņtiesas nolikumu (pielikumā). 
2. Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt  Saulkrastu novada bāriņtiesas nolikumu 

pašvaldības tīmekļvietnē www.saulkrasti.lv.  
 

Lēmums Nr.1397 protokola pielikumā. 
 

§37 
Par iekšējo noteikumu „Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un 

norakstīšanas kārtība” apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. 
 

Izskatot iekšējo noteikumu projektu „ Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites 
un norakstīšanas kārtība”, kuri nosaka kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība un tās 
pakļautībā esošās iestādes, struktūrvienības, veic reprezentācijas un pasākumu izdevumu 
norakstīšanu, plāno līdzekļus pasākumiem un sagatavo pasākumu izdevumu pārskatu un 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par budžetu 
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un finanšu vadību”, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likumu, likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, Ministru kabineta 21.09.2010. noteikumiem 
Nr.899 „Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, kas izskatīti 
2019.gada 11.septembra Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē (protokols 
Nr.9/2019§4),  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus „Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un 
norakstīšanas kārtība” . 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Saulkrastu novada domes 2014.gada 30.jūlija iekšējie 
noteikumi Nr.4 „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”. 

3. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.oktobri. 
 
Lēmums Nr.1398 protokola pielikumā. 
 

§38 
Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek plānota 

pašvaldības mērķdotācija Vispārējiem latviešu un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem” apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 
 

Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek 
plānota pašvaldības mērķdotācija Vispārējiem latviešu un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem”, kuri nosaka kārtību, kādā tiek plānota pašvaldības budžeta mērķdotācijas 
piešķiršana Saulkrastu novada pašvaldības dalībai Vispārējos latviešu vai Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
2.punktu, 2019.gada 11.septembra Finanšu komitejas sēdes atzinumu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek plānota 
pašvaldības mērķdotācija Vispārējiem latviešu un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem”. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.oktobri. 
 
Lēmums Nr.1399 protokola pielikumā. 
 

§39 
Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek īstenota 

valsts interešu izglītības mērķdotācijas sadale” apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. 
A.Horsts pauž viedokli par noteikumu 15.1.punktu.  
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N.Līcis ierosina precizēt 15.1 punktu un izteikt šādā redakcijā: “uzņem bērnus un jauniešus 
vecumā no 2 gadu vecuma līdz 24 gadiem, pamatojoties uz vecāku (aizbildņu) iesniegto 
iesniegumu (nepilngadīgām personām) par dalību programmā”.  
 

Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek 
īstenota valsts interešu izglītības mērķdotācijas sadale”, kuri nosaka kārtību, kādā valsts budžeta 
līdzekļiem piešķirtās mērķdotācijas sadales pedagogu darba algām un valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksām Saulkrastu novada iestādēm un citiem interešu izglītības programmu 
īstenotājiem principus, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
2.punktu, 2019.gada 11.septembra Finanšu komitejas sēdes atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus „ Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek īstenota 
valsts interešu izglītības mērķdotācijas sadale”. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. 
 
Lēmums Nr.1400 protokola pielikumā. 
 

§40 
Par iekšējo noteikumu “Noteikumi par kārtību, kādā darbojas Saulkrastu novada 

pašvaldības amatiermākslas kolektīvi un tiek sniegts pašvaldības atbalsts tautas kultūras 
jaunrades attīstības veicināšanai” apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 
S.Ozola-Ozoliņa izsaka viedokli par noteikumu 5.pielikumu “Amatiermākslas kolektīvu vadītāju 
darba uzdevumi un laika patēriņa proporcionāls sadalījums”, ierosina samazināt 5.pielikuma 
3.punkta apmaksātā darba laika patēriņu no 60% uz 50% un palielināt 2.punkta patēriņu no 10% 
uz 20%. Diskusijā piedalās: S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, A.Deniškāne, Finanšu daļas vadītājs 
G.Vīgants, domes priekšsēdētāja padomnieks A.Ancāns. Deputāti vienojas precizēt 5.pielikuma 
1.punkta apmaksātā darba laika patēriņu uz 20% un 3.punkta patēriņu uz 50%. 
A.Deniškāne pauž viedokli par noteikumu 50.punktu par līdzfinansējumu transporta izdevumu 
segšanai. Diskusijā piedalās: A.Deniškāne, O.Vanaga, E.Grāvītis, A.Ancāns. 
N.Līcis ierosina neveikt grozījumus noteikumu 50.punktā, šobrīd uzsākt strādāt ar noteikumiem, 
ja būs nepieciešams, precizēt. Deputāti atbalsta N.Līča priekšlikumu. 
 

Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Noteikumi par kārtību, kādā darbojas Saulkrastu 
novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvi un tiek sniegts pašvaldības atbalsts tautas kultūras 
jaunrades attīstības veicināšanai”, kuri nosaka kārtību, kādā rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, uztur amatiermākslas 
kolektīvus un sniedz materiāli tehnisku, finansiālu un organizatorisku atbalstu tautas jaunrades 
kolektīviem, rūpējoties par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu, attīstīšanu un nodošanu 
tālāk nākamajām paaudzēm, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
2.punktu, 2019.gada 11.septembra Finanšu komitejas sēdes atzinumu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt iekšējos noteikumus „ Noteikumi par kārtību, kādā darbojas Saulkrastu novada 
pašvaldības amatiermākslas kolektīvi un tiek sniegts pašvaldības atbalsts tautas kultūras 
jaunrades attīstības veicināšanai”. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.oktobri. 
 
Lēmums Nr.1401 protokola pielikumā. 
 

§41 
Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību 
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas 

kārtība” apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. Jautā par noteikumu 5.punktu. 
Finanšu daļas vadītājs G.Vīgants skaidro, ka noteikumu 5.punkts nosaka, ka visi ieņēmumi ir 
pašvaldības ieņēmumi, izdevumi – atbilstoši apstiprinātam budžetam. N.Līcis pauž viedokli par 
noteikumu 5.punktu.  
Saulkrastu vidusskolas direktore V.Kalnakārkle norāda, ka skolai nav izdevīgi iznomāt telpas, ja 
skola negūst ieņēmumus no tā.  
Diskusija par noteikumu 5.punktu. Diskusijā piedalās: N.Līcis, V.Kalnakārkle, pašvaldības 
izpilddirektors A.I.Zaharāns, domes priekšsēdētāja padomnieks A.Ancāns, G.Vīgants. 
 

Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Saulkrastu novada pašvaldības, tās iestāžu un 
struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un 
apstiprināšanas kārtība”, kuri nosaka kārtību, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no 
Saulkrastu novada pašvaldības, tās izveidoto iestāžu un struktūrvienību sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi un sniegto maksas pakalpojumu 
izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību, un pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 2019.gada 11.septembra Finanšu 
komitejas sēdes atzinumu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus „Saulkrastu novada pašvaldības, tās iestāžu un 
struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un 
apstiprināšanas kārtība”. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.oktobri. 
 
Lēmums Nr.1402 protokola pielikumā. 
 

§42 
Par sabiedriskā pakalpojuma līguma 

noslēgšanu ar PSIA „Saulkrastu slimnīca” 
Ziņo N.Līcis. 
 

 Saskaņā ar SIA „iAudits”, (reģistrācijas Nr.5020312185), 05.06.2019. ieteikumu 
ieviešanas grafiku, izstrādāts sabiedriskā pakalpojuma līguma projekts par pašvaldības funkcijas - 
nodrošināt veselības aprūpes pieejamību nodošanu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
„Saulkrastu slimnīca” (turpmāk - PSIA “Saulkrastu slimnīca). 

Ar Domes 2019.gada 31.jūlija domes lēmumu Nr.1289 „Par Saulkrastu novada pašvaldības 
tiešās līdzdalības izvērtējumu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” 
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nolemts saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā, jo tās darbība atbilst Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktajam gadījumam, kad publiska persona 
savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja 
kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi 
pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, reizē nosakot kapitālsabiedrībai vispārējos 
stratēģiskos mērķus, kuri izriet no autonomās funkcijas izpildes -  nodrošināt veselības aprūpes 
pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. 

Ņemot vērā, ka PSIA “Saulkrastu slimnīca” nodrošina veselības aprūpi nozarē, kurā tirgus 
nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu un sniedz medicīnas pakalpojumus, 
pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī ambulatoros 
medicīnas maksas pakalpojumus, dienas stacionāra pakalpojumus un maksas aprūpes 
pakalpojumus, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 
21.panta pirmās daļas 23.punktu, 2019.gada 11.septembra Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.9/2019§15),  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Apstiprināt un noslēgt sabiedriskā pakalpojuma līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā ar PSIA „Saulkrastu slimnīca” uz 
pieciem gadiem. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
 
Lēmums Nr.1403 protokola pielikumā. 
 

§43 
Par iekšējo noteikumu “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un 

nodibinājumiem”  apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 
A.Horsts uzdod jautājumu vai finansējums tiks piešķirts tikai biedrībām, kuru juridiskā adrese ir 
reģistrēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. N.Līcis skaidro, ka kritērijs ir nevis kur 
biedrība ir reģistrēta, bet vai šī darbība tiek veikta Saulkrastos un vai tiek sniegti labumi Saulkrastu 
novada iedzīvotājiem.  
A.Aparjode jautā, vai pašvaldība atbalsīs sportistus, kuri ir Saulkrastu novada iedzīvotāji. Domes 
priekšsēdētāja padomnieks A.Ancāns norāda, ka ir citi noteikumi par finansiālo atbalstu Saulkrastu 
novada sportistiem.  
E.Grāvītis jautā, vai šie ir iekšējie noteikumi. Uzskata, ka šiem jābūt saistošiem noteikumiem, jo 
tie ir saistoši nodibinājumiem un biedrībām. Diskusijā piedalās: E.Grāvītis, Finanšu daļas vadītājs 
G.Vīgants, A.Aparjode, A.Horsts, N.Līcis, A.Ancāns, juriste V.Spitane.  
A.Aparjode pauž viedokli par 9.punktu. Diskusijā piedalās: A.Aparjode, A.Ancāns, S.Ancāne, 
S.Ozola-Ozoliņa. 
E.Grāvītis izsaka viedokli par 9., 10.,11.punktu. A.Ancāns ierosina precizēt 11.punkta vārdus “var 
iznomāt un nodot bezatlīdzības lietošanā” uz “var iznomāt vai nodot bezatlīdzības lietošanā”. 
Deputātiem iebildumu nav.  
E.Grāvītis ierosina papildināt 8.4 punktu uz izteikt šādā redakcijā: “pabalstiem vai citiem līdzīgiem 
maksājumiem privātpersonām”. Debatēs piedalās: E.Grāvītis, B.Veide, N.Līcis. Deputāti atbalsta 
E.Grāvīša priekšlikumu.  
N.Līcis pauž viedokli par noteikumu 8.7 punktu.  



34 
 

E.Grāvītis pauž viedokli par noteikumu 4. un 5.punktu. Pretendēt var biedrība, kura ir reģistrēta 
Saulkrastos, vai kurai ir aktivitātes Saulkrastos, sanāk, ka Saulkrastos reģistrētai biedrībai nav 
pienākums aktivitātes realizēt Saulkrastos. Debatēs piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis.  
 

Izskatot iekšējo noteikumu “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un 
nodibinājumiem” projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 11.09.2019. atzinumu (protokols 
Nr.9/2019 §9), un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- 
nav, „ATTURAS”- 2 (E.Grāvītis, G.Lāčauniece), 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un 
nodibinājumiem”. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 
 
Lēmums Nr.1404 protokola pielikumā. 
 

§44  
Par piekrišanas sniegšanu aizdevuma  

saņemšanai no AS “SEB Banka” 
Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Skultes ostas pārvaldnieka 06.09.2019. iesniegumu par piekrišanas sniegšanu 
Skultes ostas pārvaldei ņemt aizņēmumu 517 877,24 EUR apmērā, lai realizētu Interreg Igaunijas-
Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 līdzfinansēto projektu “ESTLAT 
Harbours”, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.09.2019. sēdē (protokols 
Nr.9/2019§06), 20.09.2019. Skultes ostas pārvaldnieka vēstuli „Par finansējuma piesaisti EST-
LAT projekta realizācijai, kurā izvērtēta finansējuma piesaiste projekta “ESTLAT Harbours” 
realizācijai”, ņemot vērā Valsts kases un komercbanku aizdevumu izsniegšanas nosacījumus, 
pamatojoties uz sarunas procedūras SOP 2019/06 par bankas zvēli projekta ESTLAT55 “ESTLAT 
Harbours” finansēšanas rezultātu, atļaut aizdevuma līgumu slēgt ar AS „SEB banka”, pamatojoties 
uz Likuma par ostām 7.pantu pirmo daļu, kurš nosaka, ka ostas pārvalde ir publisko tiesību 
subjekts, kuru izveido attiecīgā novada dome, 12.pantu 2.daļu, kas nosaka, ka ostas pārvaldes 
finanšu līdzekļus var izmantot tikai ostas un tās infrastruktūras apsaimniekošanai un attīstīšanai, 
ostas pārvaldes funkciju izpildei,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut Skultes ostas pārvaldei Saulkrastu novada domes vārdā slēgt kredīta līgumu ar AS 
"SEB banka" par summu 517 877,24 EUR ar atmaksas termiņu līdz 2023.gada 31.maijam, 
un ar kopējo kredīta procentu likmi 1,75 % + EURIBOR 3 mēneši, bez nodrošinājuma.  

2. Pilnvarot Skultes ostas pārvaldi slēgt kredīta līgumu Saulkrastu novada domes vārdā. 
 
Lēmums Nr.1405 protokola pielikumā. 

 
§45 

Par nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē un 
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 izslēgšanu no pašvaldības zembilances    
Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista 09.09.2019. iesniegumu par Jūras piekrastes joslas zemesgabalu 
uzņemšanu grāmatvedības bilancē, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 11.09.2019. Finanšu 
komitejas sēdē, protokols Nr.09/2019, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē 
nekustamos īpašumus Jūras piekrastes josla ar 2019.gada 1.oktobri: 

Zemes vienība ar kadastra apz.80330010386, platība 9.9 ha, vērtība 990,00 euro; 
Zemes vienība ar kadastra apz.80330011147, platība 7.6 ha, vērtība 760,00 euro; 
Zemes vienība ar kadastra apz.80130010183, platība 3.27 ha, vērtība 4578,00 euro; 
Zemes vienība ar kadastra apz.80130020246, platība 7.11 ha, vērtība 9954,00 euro; 
Zemes vienība ar kadastra apz.80130030098, platība 23.28 ha, vērtība  32 592,00 euro. 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības 
zembilances nekustamos īpašumus Jūras piekrastes josla ar 2019.gada 1.oktobri. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
 

Lēmums Nr.1406 protokola pielikumā. 
 

§46 
Par projekta “Latvijas skolas soma” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis.  
Finanšu daļas vadītājs G.Vīgants lūdz precizēt lēmumprojekta 2.1 punkta summu uz  4613,00 
euro. Deputātiem nav iebildumu. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatora 
09.09.2019. iesniegumu par izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetā, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.09.2019. sēdē (protokols Nr.9/2019§13), 
pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības noslēgto līgumu ar Kultūras ministriju par valsts 
budžeta programmas “Latvijas skolas soma” ieviešanu 2019.gadā, 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, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, 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, P5231) par 4 613,00 EUR. 
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 

2.1. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Projekts 
“Latvijas skolas soma”” (Struktūrvienība 081, P5236, M41109) par 4 613,00 EUR 
šādos EKK: 

2.1.1. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 1384,00 EUR; 
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2.1.2. EKK 2279 (Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi) par 3 229,00 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.1407 protokola pielikumā. 

 
§47 

Par PSIA „Saulkrastu slimnīca” telpu nomas maksas apstiprināšanu  
pašvaldības iestādei „Sociālās aprūpes māja” 

Ziņo N.Līcis. 
 
Plkst. 15.58 deputāts E.Grāvītis pamet sēdes zāli. 
 

Izskatot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” vadītājas 
S.Ancānes 09.09.2019. iesniegumu Nr.25 ”Par naudas līdzekļu piešķiršanu”, kurā norādīts telpu 
nomas aprēķins pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” 
iznomātajām telpām pašvaldības iestādei „Sociālās aprūpes māja”, pamatojoties uz 2018.gada 
20.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas 
noteikumi” un saskaņā ar Finanšu komitejas 2019.gada 11.septembra atzinumu (protokols 
Nr.9/2019§24),  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), 
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noteikt telpu nomas maksu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu 
slimnīca” iznomātajām telpām pašvaldības iestādei „Sociālās aprūpes māja” ar 01.09.2019: 

Nosaukums Summa bez PVN PVN 21% Kopā 

Telpu nomas maksa 
1m² 

4,70 0,99 5,69 

 
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.1408 protokola pielikumā. 
 

§48 
Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un  
zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanu 

Ziņo N.Līcis 
A.Horsts pauž viedokli par īpašuma vērtību. 
 
Plkst. 16.01 ierodas deputāts E.Grāvītis. 
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2019.gada 30.augustā saņemts /vārds, uzvārds/, personas 
kods /personas kods/, adrese: /adrese/, iesniegums “Par zemes izpirkšanu”. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts. 
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000570766, nekustamā īpašuma Airu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, ar kadastra 
numuru 80130010010, īpašuma tiesības nostiprinātas uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda. 



37 
 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 8013 001 0403) 322 m2 
platībā. 

Ar Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 31.jūlija lēmumu Nr.1238 “Par 
zemes īpašuma Airu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nodošanu atsavināšanai” (turpmāk – 
Lēmums) Dome ir uzsākusi atsavināšanas procesu Saulkrastu novada pašvaldības nekustamam 
īpašumam – neapbūvētam zemesgabalam Airu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr.8013 001 0010, 322 m2 platībā, par īpašo vērtību 1400 euro. 

Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Airu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
robežojas ar /vārds, uzvārds/ piederošu īpašumu Airu iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads un 
/vārds, uzvārds/ piederošu īpašumu Airu iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, saskaņā ar Lēmuma 
2.punktu, Dome piedāvāja /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ pirkt pašvaldības zemesgabalu Airu 
iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130010010, platība 322 m2, par īpašo vērtību 
1400 euro.  Pieteikšanās termiņš – līdz 2019.gada 14.septembrim.  

Saulkrastu novada pašvaldībā 2019.gada 30.augustā saņemts /vārds, uzvārds/, 
dzīv./adrese/, iesniegums “Par zemes izpirkšanu”, kurā atsaucoties uz Lēmumu un 2019.gada 
14.augusta atsavināšanas paziņojumu (Nr.8.10.4/2019/IZ1639), viņa paziņoja, ka nevēlas izpirkt 
īpašumu Airu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 

/vārds, uzvārds/ 2019.gada 30.augusta iesniegumā “Par zemes izpirkšanu”, atsaucoties uz 
Lēmumu un 2019.gada 14.augusta atsavināšanas paziņojuma (Nr.8.10.4/2019/IZ1638), paziņoja, 
ka vēlas izpirkt īpašumu Airu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 

Saskaņā ar SIA „Latio” 2019.gada 22.jūlija nekustamā īpašuma Airu iela 1A, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, novērtējumu, Reģ.Nr.V/19-2382, atbilstoši tirgus situācijai apskates dienā, 
2019.gada 19.jūlijā, aprēķinātā vērtējamā objekta īpašā vērtība ir EUR 1400,00 (viens tūkstotis 
četri simti euro, 0 centi).  

Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma 
publiskas personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas 
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas 
atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka 
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.  

Ar nekustamā īpašuma Airu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, atsavināšanas 
procedūru saistītie izdevumi ir EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro 0 centi) apmērā, kas  
sastāv no maksas par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio” sniegto pakalpojumu 
nekustamā īpašuma vērtības noteikšanā (SIA “Latio” 22.07.2019. Rēķins Nr.V-9773). 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2019.gada 30.augusta iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, 
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās 
daļas 1.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 
noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, saskaņā ar 
SIA „Latio” 2019.gada 22.jūlija nekustamā īpašuma Airu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
novērtējumu, atbilstoši Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2019.gada 11.septembra 
sēdes atzinumam (protokols Nr.9/2019),  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
  
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „Latio” noteikto Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Airu iela 1A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, platība 322 m2, kadastra apzīmējums 80130010010, īpašo 
vērtību - EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro, 0 centi). 
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2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 
pirkuma - pārdevuma līgumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma 
Airu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130010010, platība 
322 m2, atsavināšanu. 

3. /vārds, uzvārds/  apmaksāt ar nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru saistītos 
izdevumus EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro 0 santīmi) apmērā. 

4. Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot rēķinu par 
nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras saistītiem izdevumiem – maksa par 
sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio” sniegto pakalpojumu nekustamā 
īpašuma vērtības noteikšanā. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
6. Noteikt pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 

stāšanas dienas. 
 

Lēmums Nr.1409 protokola pielikumā. 
 

§49 
Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā 

Ziņo N.Līcis. 
A.Horsts ierosina precizēt lēmumprojektu, izsludināt pieteikšanos darbam vēlēšanu komisijā. 
N.Līcis noskaidro jurista V.Spitanes viedokli. V.Spitane skaidro, ka šobrīd Vēlēšanu komisijas 
locekļu skaits ir pietiekams, juristi nesaskata nepieciešamību izsludināt vakanci. 
Diskusijā piedalās: A.Horsts, N.Līcis, S.Osīte, E.Grāvītis, V.Spitane, domes priekšsēdētāja 
padomnieks A.Ancāns.   
Deputāti vienojas izsludināt pieteikšanos uz vakantajām Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas 
locekļu vietām. 
 

Izskatot Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 10.09.2019. iesniegumu par 
viņas atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas amata 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 ceturto daļu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumu par vēlēšanu komisijas locekļa 
darbības izbeigšanu, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2019.gada 11.septembra 
atzinumu (protokols Nr.9/2019§28),  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- 
nav, „ATTURAS”- 2 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš), 
 
NOLEMJ:  

1. Izbeigt vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas /vārds, uzvārds/ (personas kods /personas 
kods/) darbību Saulkrastu novada vēlēšanu komisijā. 

2. Izsludināt pieteikšanos uz vakantajām Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļu 
vietām.  

3. Vēlēšanu komisijas locekļiem no sava vidus ievēlēt komisijas priekšsēdētāju. 
4. Lietvedības nodaļai par vēlēšanu komisijas sastāva izmaiņām paziņot Centrālajai vēlēšanu 

komisijai. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.  

 
Lēmums Nr.1410 protokola pielikumā. 
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§50 

Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Ziņo N.Līcis. 
 
 Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 12.augustā saņemts /vārds, 
uzvārds/, personas kods /personas kods/, adrese: /adrese/, iesniegums “Par deklarētās dzīvesvietas 
ziņu anulēšanu” (turpmāk – Iesniegums). 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 
  Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pantu, Iesniegumā lūgts anulēt ziņas 
par deklarēto dzīvesvietu personai – /vārds, uzvārds/, personas kods /personas kods/, kuras 
dzīvesvieta deklarēta: /adrese/. Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas pamatojums: personai zudis 
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā – īpašnieka maiņa. Iesniegumā sniegta 
informācija, ka minētā persona nekustamajā īpašumā dzīvoja līdz 30.11.2016., ar nekustamā 
īpašuma īpašnieku nav radniecība, un /vārds, uzvārds/ tagadējā adrese ir Ainažu iela 34, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, pašvaldības iestāde „Sociālās aprūpes māja”.  
 Pēc Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra (turpmāk – Iedzīvotāju 
reģistrs) datiem, /vārds, uzvārds/ (bij. /uzvārds/), personas kods /personas kods/, deklarētā 
dzīvesvieta adresē: /adrese/, reģistrēta 2007.gada 10.decembrī. Dzīvesvietas deklarācijā norādīts 
dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamatojums: cits tiesiskais pamats – faktiska laulība.  
 2019.gada 22.martā Domē iesniegta /vārds, uzvārds/ Dzīvesvietas deklarācija, kurā 
uzrādīta papildus adrese: Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu novads (“Sociālās aprūpes māja”), 
laika posms no 22.03.2019. līdz 22.03.2039. 
 Domes rīcībā ir informācija, ka /vārds, uzvārds/ (bij. /uzvārds/) un /vārds, uzvārds/  laulība 
noslēgta 2012.gada 24.novembrī. 
 Pēc Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.2190 (turpmāk – 
Zemesgrāmata), redzams, ka pamatojoties uz 2006.gada 12.janvāra mantojuma apliecību (par 
tiesībām uz mantojumu pēc likuma), līdz 2017.gada 16.maijam, nekustamā īpašuma /adrese/, 
īpašnieks bija /vārds, uzvārds/, dzim./datums/ (Žurn.Nr.300002740224, lēmums 29.09.2009, 
tiesnese Indra Kreicberga). Pamatojoties uz 2017.gada 16.maija uztura līgumu, nekustamā 
īpašuma /adrese/ (Žurn.Nr.300004349744, lēmums 23.05.2017, tiesnese Inese Bērzkalne), 
īpašnieks: /vārds, uzvārds/, dzim./datums/.  
 Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem, /vārds, uzvārds/, personas kods /personas kods/, miris 
2018.gada 30.aprīlī. 
 Zemesgrāmatas II daļas 2.iedaļas 1.1.ierakstā ir atzīme – noteikts aizliegums bez /vārds, 
uzvārds/, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, nodot to citu 
personu lietošanā un apgrūtināt ar citām lietu tiesībām. Iepriekš minētā atzīme, pamatojoties uz 
2018.gada 2.maija Miršanas apliecību LVMA164484, ir dzēsta (Žurn.Nr.300004599063, lēmums 
11.05.2018, tiesnesis Helmuts Naglis). 
  Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmās daļas nosacījumiem iestādei 
ir pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, kā arī to, vai 
deklarētajam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. Ievērojot iepriekš 
minēto, /vārds, uzvārds/, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās 11.panta trešo daļu, tika informēta 
par nekustamā īpašuma /adrese/, īpašnieka /vārds, uzvārds/ iesniegto iesniegumu, un lūgta sniegt 
paskaidrojumus un iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu, viņai dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā /adrese/. Likumā noteiktajā kārtībā pa pastu tika nosūtīta 2019.gada 21.augusta vēstule 
Nr.8.10.4/2019/IZ1674 “Par ziņu sniegšanu”, uz /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietas adresi: 
/adrese/, un papildus adresi: Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu novads (Saulkrastu PI “Sociālās 
aprūpes māja”), kurā lūgts līdz 2019.gada 21.septembrim iesniegt pašvaldībā ziņas, kas apliecina 
viņas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā /adrese/, vai deklarēt savu dzīvesvietu 
faktiskajā dzīvesvietas adresē. 
  2019.gada 9.septembrī Domē saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums, kurā norādīts, ka viņa 
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ir informēta, ka /vārds, uzvārds/ ir iesniedzis iesniegumu pašvaldībā par viņas deklarētās 
dzīvesvietas anulēšanu. Veselības stāvokļa dēļ, pašlaik viņa uzturas Saulkrastu aprūpes centrā. 
Viņa /vārds, uzvārds/ izteiktajam lūgumam nepiekrīt, jo pēc aprūpes centra viņai ir tiesības 
atgriezties savā deklarētajā dzīvesvietā. Patreizējais īpašuma īpašnieks /vārds, uzvārds/ šo īpašumu 
ir izkrāpis no viņas vīra /vārds, uzvārds/, nepildot viņam dotos solījumus, tāpēc tiek gatavots 
prasības pieteikums tiesai par uztura līguma atcelšanu un īpašumtiesību atgūšanu. 

Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajā daļā un 12.panta pirmās 
daļas 2.punktā noteiktajai kompetencei, pašvaldība lemj par personas deklarētās dzīvesvietas, ziņu 
anulēšanu, tas ir, lemj par deklarētās dzīvesvietas ziņu patiesumu, jo pašvaldības kompetencē 
neietilpst lemt par personas nekustamā īpašuma lietošanas tiesību zaudēšanu. 

Pārbaudot personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, pašvaldībai neizbēgami 
ir jāsaskaras ar civiltiesiskajām attiecībām (īpašuma, īres u.tml.), jo tikai tās var radīt personai 
subjektīvas tiesības dzīvot dzīvesvietā. Pašvaldībai ir pienākums šādas attiecības arī analizēt, bet 
vienīgi no to spēkā esības viedokļa, neieslīgstot apstākļos, kas skar tiesisko attiecību iegūšanu, 
grozīšanu vai izbeigšanu, jo saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 2.panta otro daļu 
dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par sevi nerada civiltiesiskas saistības (Augstākās tiesas 
2008.gada 15.septembra sprieduma lietā Nr.SKA-570/2008 14.punkts, 2011.gada 15.decembra 
lēmuma lietā Nr.SKA-1015/2011 8.punkts, 2012.gada 15.maija sprieduma lietā Nr.SKA-291/2012 
11.punkts). 

Atbilstoši tiesu praksei no Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmās daļas 
secināms, ka faktiska telpu izmantošana bez tiesiska pamata nerada tiesības personai deklarēt 
dzīvesvietu (Administratīvās apgabaltiesas 2014.gada 30.maija spriedums lietā Nr.A420349912 
un Augstākās tiesas 2014.gada 8.oktobra rīcības sēdes lēmums lietā Nr.SKA-948/2014). No otras 
puses, kā norādīts tiesu praksē, dzīvesvietas deklarēšanas fakts, arī ziņu par deklarēto dzīvesvietu 
anulēšana, nekādi neietekmē nekustamā īpašuma lietošanas tiesības, proti, ne rada, ne izbeidz tās 
(Augstākās tiesas 2008.gada 14.februāra sprieduma lietā Nr.SKA-31/2008 12.punkts, 2011.gada 
10.novembra rīcības sēdes lēmuma lietā Nr.SKA-822/2011 8.punkts, 2011.gada 15.decembra 
rīcības sēdes lēmuma lietā Nr.SKA-1015/2011 12.punkts, 2012.gada 27.septembra sprieduma lietā 
Nr.SKA-391/2012 12.punkts, 2015.gada 13.marta sprieduma lietā Nr.SKA-92/2015 6.punkts). 

No Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas izriet, ka persona iegūst (uztur) 
tiesisku pamatu apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, kā arī iegūst tiesību tur deklarēt 
savu dzīvesvietu (arī uzturēt šo deklarāciju), ja: 

1) personai attiecīgais nekustamais īpašums pieder; 
2) persona šo nekustamo īpašumu īrē; 
3) persona ieguvusi šā īpašuma lietošanas tiesības uz laulības, radniecības vai svainības vai 

citu likumisku vai līgumisku attiecību pamata (Augstākās tiesas 2013.gada 28.novembra 
sprieduma lietā Nr.SKA-532/2013 9.punkts). 

Tiesu praksē noteikts, ja no faktiskajiem apstākļiem konstatējams, ka personai, deklarējot 
dzīvesvietu, bija tiesisks pamats dzīvot attiecīgajā dzīvesvietā, bet šis pamats vēlāk zudis, ziņas 
par deklarēto dzīvesvietu anulējamas, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 
pirmās daļas 2.punktu (Augstākās tiesas 2009.gada 18.maija rīcības sēdes lēmuma lietā Nr.SKA-
327/2009 8.punkts, 2011.gada 16.marta sprieduma lietā Nr.SKA-34/2011 11.punkts). 
            Uz domes lēmuma pieņemšanas brīdi, nekustamā īpašuma /adrese/, īpašnieks ir /vārds, 
uzvārds/. Pēc /vārds, uzvārds/ Iesniegumā sniegtās informācijas, /vārds, uzvārds/ ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, jo nekustamam īpašumam ir īpašnieka maiņa. 
 Pēc /vārds, uzvārds/ sniegtās informācijas, šobrīd viņa uzturas Saulkrastu pašvaldības 
iestādē “Sociālās aprūpes māja”, un uzskata, ka viņai ir tiesības atgriezties savā deklarētajā 
dzīvesvietā /adrese/. 
 Ņemot vērā pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tā secina, ka uz domes lēmuma 
pieņemšanas brīdi, /vārds, uzvārds/ neatrodas īres vai nomas vai cita veida līguma tiesiskajās 
attiecībās ar nekustamā īpašuma /adrese/, īpašnieku /vārds, uzvārds/, un šā īpašuma lietošanas 
tiesības nav uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska pamata, un ka viņas dzīves 
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(uzturēšanās) vieta šobrīd ir Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu novads, Saulkrastu pašvaldības 
iestādē “Sociālās aprūpes māja”, kuru viņa dzīvesvietas deklarācijā norādījusi kā papildus adresi. 
 Tādējādi, ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldība atzīst, ka /vārds, uzvārds/ ir zudis 
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā /adrese/, un ziņas par viņas deklarēto dzīvesvietu 
pēc adreses: /adrese/, ir anulējamas. 
 Izskatot /adrese/, personas kods /personas kods/, adrese: /adrese/, 2019.gada 12.augusta 
iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, /vārds, uzvārds/, personas kods 
/personas kods/, 2019.gada 9.septembra iesniegumu, un ņemot vērā Saulkrastu novada 
pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
3.panta pirmo, otro un trešo daļu, 11.panta pirmo 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, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, personas kods /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu 
adresē: /adrese/, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir 
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz pilnvarotā pārstāvja, /vārds, uzvārds/, korespondences 
saņemšanas adresi: /adrese/, un papildus adresi: Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads (Saulkrastu pašvaldības iestāde “Sociālās aprūpes māja”), un /vārds, uzvārds/ uz 
adresi: /adrese/. 

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.1411 protokola pielikumā. 
 

§51 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo N.Līcis. 
Nekustamā īpašuma speciālists A.Blankenbergs skaidro nekustamā īpašuma atrašanās vietu.  
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīv. /adrese/, 16.08.2019. iesniegumu par zemes īpašuma sadali, 
pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.SN 12/2017 “Par Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Zemes 
ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem 
Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Liepu iela 3B, kadastra apz. 80130030283, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Lēmums Nr.1412 protokola pielikumā. 

 
§52 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala  
Devītā iela 85, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Īpašumu izsoles komisijas sekretāres 19.09.2019. 
iesniegumu par 13.09.2019. organizētās izsoles rezultātiem, kurā tika izsolīts pašvaldības 
nekustamais īpašums neapbūvēts zemesgabals Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.07.2019. sēdē apstiprināto 
„Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Devītā iela 85, VEF 
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles noteikumi” 38.punktu un Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta 
zemesgabala Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 
kadastra apzīmējums 8033 003 2691, platība 629 m2, izsoli, saskaņā ar 13.09.2019. 
protokolu (pielikumā). 

2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, personas kods /personas kods/, adrese: /adrese/, nekustamā 
īpašuma pirkuma līgumu par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu – neapbūvētu 
zemesgabalu ar kadastra Nr. 8033 003 2691, kura platība 629 m2, kas atrodas Devītā iela 
85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, par nosolīto cenu 3 450,00 
EUR (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit EUR). 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības uzskaites zemes īpašumu 
Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8033 003 
2691. 

4. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmums Nr.1413 protokola pielikumā. 
 

§53 
Par projekta “Visi sporto Saulkrastos” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 
 

Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas iesniegumu par ieņēmumu un izdevumu 
palielināšanu projektam “Visi sporto Saulkrastos”, un ņemot vērā, ka biedrība “Latvijas sporta 
federācijas padome” ir pieņēmusi lēmumu līdzfinansēt Saulkrastu novada domes projektu “Visi 
sporto Saulkrastos”, piešķirot 4000 EUR finansējumu, 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, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
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NOLEMJ:  

1. Palielināt Attīstības un plānošanas nodaļas projekts “Visi sporto Saulkrastos”  2019. 
Gada budžeta ieņēmumus:  

1.1. Palielināt ieņēmumu pozīcija “Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi”( EKK 
21.499, P5239) par 4000 EUR; 

2.  Palielināt Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta Projekts “Visi sporto Saulkrastos” 
(struktūrvienība 0117, P5239, valdības funkcija 04.740)  2019. gada izdevumus 
ekonomiskās klasifikācijas kodā: 

2.1. EKK 1150 (Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecību regulējošo 
dokumentu pamata)   par 1999 EUR 

2.2. EKK1210 (Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)  par 481 
EUR  

2.3. EKK 2279 (Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi) par 120 EUR 
2.4. EKK 2239 (Pārējie iestādes administratīvie izdevumi) par 200 EUR 

3. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un 
sabiedrisko attiecību īstenošanai) pat 1200 EUR.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.1414 protokola pielikumā. 

 
§54 

Par pašvaldības iestādes “Sociālā aprūpes māja” diennakts sociālās aprūpes  
un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas noteikšanu 

Ziņo N.Līcis. 
E.Grāvītis jautā, vai līgumos ar klientiem nav norādīts, ka par pakalpojuma maksas izmaiņām ir 
jābrīdina mēnesi iepriekš, lēmumprojektā ir norādīts, ka jauna maksa tiks piemērota ar 1.oktobri. 
Diskusijā piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis, Finanšu daļas vadītājs G.Vīgants. N.Līcis skaidro, ka 
jārīkojas atbilstoši līgumiem, esošie klienti tiks informēti mēnesi pirms tiks piemērota jauna 
pakalpojuma maksa, jauniem klientiem tiks piemērota gultas dienas maksa 25,39 euro.  
 

Izskatot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” vadītājas 
09.09.2019. iesniegumu Nr.25 “Par naudas līdzekļu piešķiršanu”, kurā norādīts telpu nomas 
aprēķins pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca’ iznomājamām 
telpām pašvaldības iestādei "Sociālā aprūpes māja”, pamatojoties uz 2018.gada 20.februāra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu g) apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noteikt pašvaldības iestādes “Sociālā aprūpes māja” viena klienta ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma gultas dienas maksu EUR 25,39 
(divdesmit pieci euro, 39 centi). Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins pielikumā. 

2. Noteikto pakalpojumu maksu piemērot ar 01.10.2019. 
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 28.janvāra domes sēdes 

lēmumu Nr.1 Par gultas dienas maksas paaugstināšanu. 
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Lēmums Nr.1415 protokola pielikumā. 
 

§55 
Par grozījumiem LIFE+ projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma 

pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" budžetā 
Ziņo N.Līcis. 
Diskusija par vides dizaina objektu apdrošināšanu. Diskusijā piedalās: A.Horsts, N.Līcis, 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja M.Petruševica. 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatores 
19.09.2019. iesniegumu par izmaiņām projekta “"Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu 
novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" budžeta plānā, 
pamatojoties uz likuma par “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
1.1. Samazināt Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta pozīciju projekts “Ekosistēmu un 

to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības 
aizsardzībā un pārvaldībā” (Struktūrvienība 0117, M4121, P143) izdevumu plānu: 

1.1.1. Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēnešalga 
(darba alga)) par 276,00 EUR. 

1.2. Palielināt Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta pozīciju projekts “Ekosistēmu un 
to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības 
aizsardzībā un pārvaldībā” (Struktūrvienība 0117, M4121, P143) izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2247 (Apdrošināšanas izdevumi) par 276,00 EUR, lai apmaksātu 
apdrošināšanas polises iegādi Baltajā kāpā uzstādītajiem vides dizaina 
objektiem/elementiem. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2019 
“Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot šajā 
lēmumā 1.punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.1416 protokola pielikumā. 

 
§56 

Par finansējuma paredzēšanu 2020.gada budžetā 
Ziņo N.Līcis. Šobrīd notiek iepirkumu procedūra, lai noslēgtu līgumu līdz nākamā gada beigām, 
nepieciešams paredzēt līdzekļus nākamā gada budžetā.  
E.Grāvītis uzdod jautājumu par summu 3500 euro apmērā, kura ir paredzēta, lai segtu senioru 
transporta pakalpojumus. Finanšu daļas vadītājs G.Vīgants skaidro, ka, apstiprinot 2020.gada 
budžetu, tiks paredzēta lielāka summa, šī summa ir nepieciešama, lai varētu noslēgt līgumu. 

 
 Izskatot Finanšu daļas vadītāja 20.09.2019. iesniegumu par finansējuma paredzēšanu 
2020.gadam, lai veiktu iepirkuma procedūras, 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, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
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NOLEMJ:  

1. Paredzēt finansējumu 2020.gada Saulkrastu novada pašvaldības Attīstības un plānošanas 
nodaļas budžeta pozīcijā projekts “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” 
(Struktūrvienība 0117, M4125, P5115, valdības funkcija 04.740) 6 930,00 euro apmērā 
šādās pozīcijās: 
1.1.  ekonomiskās klasifikācijas kodā 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) 4 

072,00 euro apmērā, lai veiktu iepirkuma procedūru un nodrošinātu skolēnu transportu 
uz baseinu projekta ietvaros 2020.gadā; 

1.2. EKK 2279 (Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi)  2 858,00 euro apmērā, 
lai veiktu iepirkuma procedūru un nodrošinātu skolēniem baseina pakalpojumus 
projekta ietvaros 2020.gadā. 

2. Paredzēt finansējumu 2020.gada Saulkrastu novada pašvaldības Sociālā dienesta izdevumu 
pozīcijā sociālie pabalsti (Struktūrvienība 081, M812, valdības funkcija 10.700) 27 500,00 
euro (t.sk. PVN) apmērā šādās pozīcijās: 
2.1.  EKK 642102 (Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildei – Skolēnu transporta pakalpojumi) 24 000,00 euro apmērā, lai veiktu 
iepirkuma procedūru un nodrošinātu skolēnu transportu 2020.gadā; 

2.2. EKK 642308 (Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei – Braukšanas kartes senioriem) 
3 500,00 euro apmērā, lai veiktu iepirkuma procedūru un nodrošinātu senioriem 
transportu 2020.gadā. 

 
Lēmums Nr.1417 protokola pielikumā. 
 

§57 
Par grozījumiem iekšējos noteikumos  

„Saulkrastu novada pašvaldības Budžeta komisijas nolikums” apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. 
E.Grāvītis norāda, ka noteikumu “Par kārtību, kādā darbojas Saulkrastu novada pašvaldības 
amatiermākslas kolektīvi un tiek sniegts pašvaldības atbalsts tautas kultūras jaunrades attīstības 
veicināšanai” 3.punkts nosaka, ka budžeta komisijā ar balsstiesībām piedalās pašvaldības 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētājs un tā vietnieks, pašvaldības 
dibināto kultūras iestāžu vadītāji, nepieciešams papildināt Budžeta komisijas nolikumu.  
Diskusijā piedalās: E.Grāvītis, A.Deniškāne, N.Līcis, Finanšu daļas vadītājs G.Vīgants, juriste 
V.Spitane.  
 

Ievērojot apstiprināto iekšējo kārtību, kādā darbojas Saulkrastu novada pašvaldības 
amatiermākslas kolektīvi un tiek sniegts pašvaldības atbalsts tautas kultūras jaunrades attīstības 
veicināšanai, kas paredz papildus uzdevumus un funkcijas Saulkrastu novada pašvaldības Budžeta 
komisijai, kā arī ievērojot to, ka 2019.gada 9.augustā tika apstiprināts Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums (turpmāk – Nolikums) jaunā redakcijā un spēkā esošajā Budžeta komisijas 
nolikumā ir atsauces uz spēku zaudējušo Nolikumu, nepieciešams precizēt Budžeta komisijas 
nolikumu,  

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt grozījumus „Saulkrastu novada pašvaldības Budžeta komisijas nolikumā”. 
 

Lēmums Nr.1418 protokola pielikumā. 
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§58 
Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un 

 kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. 
A.Horsts jautā, kurš pašvaldības darbinieks ir norīkots veikt kapitālsabiedrību un kapitāla daļu 
pārvaldību. 
N.Līcis atbild, ka par PSIA “Saulkrastu komunālserviss” pārvaldību šobrīd ir atbildīgs 
izpilddirektors A.I.Zaharāns. 
E.Grāvītis ierosina precizēt noteikumu 2.4 punkta vārdu “persona” uz vārdu “darbinieks”. 
Deputātiem nav iebildumu. 
E.Grāvītis norāda, ka nepieciešams precizēt pieturzīmes.  
 

Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un 
kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”, kuri nosaka Saulkrastu novada pašvaldības 
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu  pārvaldības mērķus, kārtību, pamatprincipus un informācijas 
apmaiņas procesus, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), 
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis), 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus „ Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un 
kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 25.septembrī. 
 

Lēmums Nr.1419 protokola pielikumā. 
 

§59 
Par pedagogu darba algu Zvejniekciema vidusskolā 

Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 10.09.2019. iesniegumu par Zvejniekciema 
vidusskolas pedagogu likmes palielināšanu 2019.gadā no pašvaldības finansējuma, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 11.09.2019. sēdē 
(protokols Nr.9/2019§18) un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.09.2019. sēdē 
(protokols Nr.9/2019§27), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, pamatojoties uz: 
-  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  
-  18.06.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 270 „Grozījumi Ministru kabineta 
2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kuri nosaka 
pedagogiem  zemāko mēneša algas darba likmi 750 euro, un  
- 2019.gada augusta iestādes Zvejniekciema vidusskolas budžeta izpildi, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Apstiprināt no 2019.gada 1.septembra Zvejniekciema skolas skolotājam  logopēdam, 

koncertmeistaram, interešu izglītības pedagogiem un pirmsskolas izglītības pedagogam  
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tarifikācijas likmi mēnesī  770,00 euro apmērā no pašvaldības finansējuma. 
 
Lēmums Nr.1420 protokola pielikumā. 
 

§60 
Par saistošo noteikumu “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas  

un uzskaites kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. 
B.Veide norāda, ka noteikumu 2.pielikumā norādīta  maksimāli pieļaujamā koncentrācija sadzīves 
notekūdeņiem neatbilst decentralizētajai kanalizācijai – septiķu sistēmai.  
N.Līcis informē, ka ir saņemti SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa U.Stundas 
precizējumi. U.Stunda informē par nepieciešamajiem precizējumiem noteikumu 2.pielikumā.  
A.Horsts uzdod jautājumu par 8.2.1, 8.2.5. punktiem, vai nav nepieciešams precizēt vārdu 
“centralizēto” uz “decentralizēto” kanalizācijas sistēmu. Diskusijā piedalās: N.Līcis, A.Horsts, 
U.Stunda, B.Veide. N.Līcis ierosina svītrot 8.2.1 punkta teikuma daļu aiz vārda “vielas”. Deputāti 
atbalsta N.Līča priekšlikumu. 
A.Horsts pauž viedokli par noteikumu 9.punktu. 
Debates par noteikumu 8.2.5 punktu. Deputāti vienojas precizēt 8.2.5 punkta vārdus “centralizētās 
kanalizācijas sistēmas” uz vārdu “NAI”.  
Diskusija par atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu. Diskusijā piedalās: N.Līcis, B.Veide, 
E.Grāvītis, SIA “Saulkrastu komunālserviss” juriste R. Kosmane. 
N.Līcis ierosina noteikt datumu, līdz kuram ir jāiesniedz pirmreizējais reģistrācijas apliecinājums. 
Diskusijā piedalās: N.Līcis, B.Veide, R.Kosmane. 
B.Veide ierosina svītrot 10.2 punkta formulu, atsaukties uz MK noteikumiem. Diskusijā piedalās: 
N.Līcis, B.Veide, R.Kosmane, U.Stunda. 
Domes priekšsēdētāja padomnieks A.Ancāns uzdod jautājumu par noteikumu 3.punktu, vai 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūvēšana ir aizliegta, ja kanalizācijas vads ir ielas otrajā 
pusē. Diskusijā piedalās: A.Horsts, B.Veide, N.Līcis, E.Grāvītis, A.Ancāns, U.Stunda, 
R.Kosmane. N.Līcis ierosina svītrot 3.punkta vārdus iekavās “ja tie izbūvēti gar ielu, kas pieguļ 
zemesgabalam”. Deputāti atbalsta N.Līča priekšlikumu. 
 

Izskatot saistošo noteikumu  “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” projektu un, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
14.08.2019. atzinumu (protokols Nr.8/2019, §16),  

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-
Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā”. 

2. Lietvedības un personāla nodaļai apstiprinātos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
 

Lēmums Nr.1421 protokola pielikumā. 
 
 

Sēdi slēdz plkst.16.52 
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Sēdi vadīja    
Domes priekšsēdētājs   N.Līcis 
    
Sēdi protokolēja    
Lietvedības nodaļas vadītāja   I.Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 02.10.2019. 


