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 27. novembris

Nr.30/2019

Sēde sasaukta 2019.gada 27.novembrī plkst. 11:00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 11:01
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis
Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas Klientu apkalpošanas speciāliste Sanita Kadrova
Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Bruno Veide, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Mārtiņš Kišuro,
Ervīns Grāvītis, Andris Dulpiņš, Santa Ancāne, Guna Lāčauniece, Ivars Veide, Sandra OzolaOzoliņa, Oksana Vanaga.
Nepiedalās deputāti:
Selga Osīte (aizņemta pamatdarbā)
Līga Vaidere (personīgu iemeslu dēļ)
Antra Deniškāne (nav zināms neierašanās iemesls)
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts.
Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes sēdi.
§1
Par domes 27.11.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšanu
N.Līcis aicina deputātus papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
 Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta izdevumos
 Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases un līdzfinansējuma piešķiršanu SIA
“Saulkrastu komunālserviss” 2020.gadam
 Par dotācijas mērķa maiņu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ancāne, I.Veide), „PRET”- nav,
„ATTURAS”- nav,

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Par 30.11.2019. domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu
2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.10.2019. domes sēdes un 14.11.2019. ārkārtas
sēdes lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
3. Par zemesgrāmatā nereģistrēta īpašuma sadalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu
4. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā
īpašumā Mēness iela 17, Zvejniekciems
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
7. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā
īpašumā “Jaunsaules”
8. Par Saulkrastu novada domes 30.10.2019. sēdes lēmuma Nr.1431 atcelšanu
9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
12. Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam grozījumu gala
redakcijas apstiprināšanu
13. Par attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktualizētā rīcības un investīciju plāna
apstiprināšanu
14. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
15. Par atļauju pašvaldībai pieņemt ziedojumu
Sociālo jautājumu komitejas lēmums
16. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2018 “Par materiālo palīdzību
Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
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 /vārds, uzvārds/ 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 noslēgšanu ar biedrību „Privātā vidusskola ĀBVS” par pašvaldības
līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu
24. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
25. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
26. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
27. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
28. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Finanšu komitejas lēmumi

29. Par Saulkrastu novada 2019.gada ieņēmumu un izdevumu budžeta plānā palielināšanu
30. Par grozījumiem Finanšu un grāmatvedības nodaļas 2019.gada budžeta plānā
31. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē
32. Par nekustamo īpašumu pārcelšanu pašvaldības bilancē
33. Par nekustamā īpašuma Ainažu iela 42C, Saulkrastos izslēgšanu no pašvaldības bilances
34. Par nekustamā īpašuma Airu iela 1A izslēgšanu no pašvaldības bilances
35. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no pašvaldības bilances
36. Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas 2019.gada budžeta plānā
37. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas 2019.gada budžeta plānā (Generation Z at
School)
38. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai
39. Par līdzekļu paredzēšanu projektam “Lasītava krustojumā. 3.kārta”
40. Par grozījumiem “Jauniešu māja” 2019.gada budžeta plānā
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
41. Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar Veselības un darbnespēju
ekspertīzes ārstu valsts komisiju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
42. Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļa apstiprināšanu
43. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (sakarā ar Administratīvās atbildības likuma spēkā
stāšanos)
44. Par kārtējās domes sēdes pārcelšanu
45. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Piebalsojamie jautājumi
46. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta izdevumos
47. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases un līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “Saulkrastu
komunālserviss” 2020.gadam
48. Par dotācijas mērķa maiņu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
§2
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.10.2019. domes sēdes un 14.11.2019. ārkārtas
sēdes lēmumu izpildi
Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 30.10.2019. domes sēdes un
14.11.2019. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka 30.10.2019 domes sēdes lēmumi un
14.11.2019. ārkārtas sēdes lēmumi ir izpildīti, izņemot jautājumu, kas šodienas domes sēdē tiks
skatīts, kā 8.jautājums (Par Saulkrastu novada domes 30.10.2019. sēdes lēmuma Nr.1431
atcelšanu). Bīriņu ielu plānots decembra mēnesī nodot ekspluatācijā, Upes ielā un Jūras prospektā
ir tehniskais pārtraukums. Projekta īstenošanas termiņš 30.05.2020.
A.Horsts jautā vai Upes iela ir sakārtota atbilstoši uzturēšanas prasībām. Ierosina būvniekam kā
piemēru parādīt Ozolu ielas stāvokli.
A.I.Zaharāns paskaidro, ka Upes iela ir būvnieka pārraudzībā, vēl nav atrunāts, kā notiks ielas
uzturēšana ziemas periodā, jo saskaņā ar līguma nosacījumiem, Upes ielas uzturēšana pienākumus
jāveic būvniekam. Būvniekam ir iebildumi, jo projekts nebija izstrādāts kvalitatīvi.
N.Līcis norāda, ka akas tiks sēdinātas.
A.Horsts norāda, ka braucamā daļa ir bedraina, akas ir augstas. Jautā vai būvniekam ir izteikts
aizrādījums.
A.I.Zaharāns norāda, ka 26.11.2019. sapulcē būvnieks mutiski tika informēts par konstatētajām
nepilnībām. Pašlaik būvnieks darbus apturējis, jo objektā strādā A/S “Sadales tīkls”. Pašvaldība ar
būvnieku nav vienojusies par ielas uzturēšanu līdz darbu pabeigšanas brīdim.
A.Horsts jautā vai iela ir slēgta satiksmei.
A.I.Zaharāns norāda, ka Upes ielā ir satiksmes kustība.

N.Līcis informē, ka Upes ielā norit satiksmes organizācija. Bet Upes ielu būs nepieciešams
ieziemot, kas prasīs papildus līdzekļus.
A.Horsts skaidro, kāda būs situācija uz ielas, kad būs atkušņu periods.
A.I.Zaharāns paskaidro, ka līdz saliem tiks veikta ceļu greiderēšana, bet jautājums tiek risināts ar
SIA “Saulkrastu komunālserviss”. Informē, ka pašvaldība ir saņēmusi Zvejniekciema kultūras
nama inventerizācijas lietu, bet projektētājam jāveic dažas korekcijas par ugunsdrošības pasākumu
īstenošanu, cerams, ka 2019.gadā kultūras nams tiks nodots ekspluatācijā.
E.Grāvītis jautā, kā kultūras namā var notikt pasākumi, ja tas nav nodots ekspluatācijā.
Plkst. 11:09 Domes sēdei pievienojas Oksana Vanaga.
A.I.Zaharāns informē, ka ir saskaņojums ar būvvaldi un kultūras namā var uzturēties apmeklētāji.
E.Grāvītis jautā Normundam Līcim par Rīgas reģiona arodbiedrības vēstuli, kas saņemta par
domes reorganizāciju.
N.Līcis informē, ka domē ir saņemta Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrības vēstule –
sūdzība uz kuru 7 darba dienu laikā jāsniedz atbildi. Jautājums ir komplicēts. Ir saņemts personas
iesniegums, kurā norādīts, ka var pieņemt lēmumu bez arodbiedrības piekrišanas. Speciālisti
gatavo atbildi uz sūdzību.
E.Grāvītis pārjautā vai no domes puses tiek gatavota atbilde.
N.Līcis atbild piekrītoši.
E.Grāvītis jautā vai atbildes vēstule tiks izsūtīta deputātiem.
N.Līcis atbild piekrītoši un paskaidro, ka visas darbības tiek veiktas tā, lai jautājums tiktu atrisināts
mierīgā ceļā.
A.Horsts jautā vai pēc restrukturizācijas īstenošanas, atalgojums tiktu būtiski samazināts.
N.Līcis atbild noraidoši. Lielākais samazinājums ir eur 26.00.
E.Grāvītis jautā, cik pašvaldībai izmaksās domes priekšsēdētāja komandējums uz Vīni.
N.Līcis atbild, ka summa ir eur 550.00-560.00. Daļa izdevumus segs Pierīgas pašvaldību Rīgas
plānošanas reģions. Vīnē tiksies ar attīstības departamentu, tiks aplūkoti objekti, kas izveidoti ap
Vīnes metropoli. Informē par pašvaldībām, ministriju, kuru pārstāvji arī dosies uz Vīni.
§3
Par zemesgrāmatā nereģistrēta īpašuma sadalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide. Informē par zemes gabalu platībām, lietošanas mērķiem.
A.Horsts jautā vai nebūs problēmsituācijas.
B.Veide atbild noraidoši.
A.Horsts jautā vai uz abiem zemes gabaliem būs iespējama apbūve.
N.Līcis sniedz skaidrojumu.
B.Veide paskaidro, ka tiek lūgts vienu zemes gabalu sadalīt divos atsevišķos zemes gabalos.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 25.10.2019. iesniegumu par zemes īpašuma ar kadastra
Nr.80330021817 sadalīšanu, 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, atbilstoši 13.11.2019. Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas atzinumam, protokols Nr.11/2019,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:

1. Atļaut sadalīt zemesgrāmatā nereģistrētu zemes īpašumu, ar kadastra Nr.80330021817,
veidojot divus patstāvīgus īpašumus.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apz.80330021819 adresi Loka iela 34, Zeme, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, platība 0.05 ha, nosakot lietošanas mērķi- individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0.05 ha. Zemes platība tiks precizēta pie
kadastrālās uzmērīšanas.
3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apz.80330021817 adresi Loka iela 38, Zeme, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, platība 0.0243 ha, nosakot lietošanas mērķi- individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0.0243 ha. Zemes platība tiks precizēta pie
kadastrālās uzmērīšanas.
4. Nosūtīt rēķinu par vienas adreses piešķiršanu /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/.
5. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.1481 protokola pielikumā.
§4
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā
īpašumā Mēness iela 17, Zvejniekciems
Ziņo B.Veide.
N.Līcis skaidro, ka lokālplāna ietvaros tiks izvērtēta iespēja mainīt teritorijas plānojumu. Informē
par zemes gabala atrašanās vietu.
B.Veide informē par minimālo zemes platību.
N.Līcis skaidro, kādas darbības un procedūras tiks veiktas lokālpāna izstrādes ietvaros.
Saulkrastu novada domē 2019.gada 28.oktobrī iesniegts /vārds, uzvārds/ un /vārds,
uzvārds/ iesniegums ar ierosinājumu grozīt Saulkrastu novada teritorijas plānojumu īpašuma –
zemes gabala Mēness iela 17, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 80330011477, teritorijā, mainot teritorijas plānojumā noteikto
plānoto (atļauto) zemes gabala izmantošanu “Mežu teritorija” (M) uz “Savrupmāju apbūves
teritorija” (DzS1). Zemes gabala platība 2,6237 ha.
Saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.11.2019. sēdes atzinumu par
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Mēness iela 17 (protokols Nr.11/2019§4),
pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 23.panta ceturto daļu
un 24.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, 76.punktu un 132.punktu,
Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes gabalam Mēness iela 17, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330011477, ar mērķi izdarīt
grozījumus Saulkrastu novada teritorijas plānojumā un mainīt zemes plānoto (atļauto)
izmantošanu “Mežu teritorija” (M) uz “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS1).
2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei.
3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu Pilsētnieci.

4. Noslēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādes finansēšanu ar izstrādes ierosinātājām /vārds,
uzvārds/ un /vārds, uzvārds/, četru nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā
“Saulkrastu Domes Ziņas”.
Lēmums Nr.1482 protokola pielikumā.
§5
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
Ziņo B.Veide.
N.Līcis jautā A.Blankenbergam par apzīmējumiem Nr.3 un Nr.4 – ko tie nozīmē.
A.Blankenbergs paskaidro, ka šie apzīmējumi apzīmē, ka attiecīgajās vietās ir ūdensvadi.
Izskatot SIA “Energoplāns” projektu izstrādes vadītājas /vārds, uzvārds/ 04.11.2019.
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Alfrēda Kalniņa
iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu, pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumi
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 493.punktu, Civillikuma 1036. pantu, Zemes
ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība,
izdodot administratīvo aktu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas
noteikumi” 11.punktu, kas nosaka, ka adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau
veidojot jaunu zemes vienību un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, atbilstoši 2019.gada 13.novembra Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.11/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Energoplāns” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Alfrēda Kalniņa iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kad.Nr.80130020109).
2. Piešķirt adresi zemes gabalam Nr.2, zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80130020087
– Alfrēda Kalniņa iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, noteikt lietošanas
mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0.1281 ha.
3. Zemes īpašumam Alfrēda Kalniņa 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads noteikt dalīto lietošanas
mērķi:
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0.15 ha;
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, platība 0.3835
ha.
4. Nosūtīt rēķinu par vienas adreses piešķiršanu /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/.
5. Lēmumu elektroniski nosūtīt SIA “Energoplāns’’.
6. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.1483 protokola pielikumā.

§6
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
Ziņo B.Veide.
Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 6.novembrī saņemts /vārds,
uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, iesniegums (turpmāk – Iesniegums).
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts.
/vārds, uzvārds/ Iesniegumā lūdz pagarināt 2009.gada 26.novembra (reģ.Nr.215/09/0119.2) nomas līgumu par zemi, kas atrodas Otrā iela 17, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads.
Pamatojoties uz Dome 2009.gada 28.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11§13)
2009.gada 26.novembrī starp Domi un /vārds, uzvārds/ noslēgts Lauku apvidus zemes nomas
līgums (turpmāk – Līgums) par zemes vienību 0,06 ha kopplatībā, adrese: Otrā iela 17, VEF
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra apzīmējumu 80330032653, nomu.
Saskaņā ar Līguma 2.1.apakšpunktu Līgums stājās spēkā ar 2009.gada 26.novembri un ir
spēkā līdz 2019.gada 25.novembrim. Līguma 2.2.apakšpunktā noteikts, ka Līguma termiņš var tikt
mainīts uz abu pušu vienošanās pamata, un līguma nosacījumus var grozīt, un grozījumi līgumā
noformējami rakstiski un stājas spēkā, kad tos parakstījušas abas puses (Līguma 7.2.apakšpunkts).
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu
Nr.100000569211 (turpmāk – Zemesgrāmata), nekustamā īpašuma (zemes) Otrā iela 17, VEF –
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar platību 932 m2, kadastra numurs: 8033 003
2653, īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība (Žurn.Nr.300004387041, lēmums 24.07.2017,
tiesnesis /vārds, uzvārds/). Zemesgrāmatas III daļas 1.iedaļā ir atzīmes, ka nekustamais īpašums ir
apgrūtināts ar:
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritoriju gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku
apvidos, 0,0932 ha platībā;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritoriju ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un
ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem, 0,0135 ha;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritoriju ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un
ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem, 0,0016 ha;
- zemes īpašniekam nepiederošām būvēm ar kadastra apzīmējumu 80330032653001,
80330032653002.
Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz Saulkrastu
pašvaldībai piederošās zemes vienības Otrā iela 17, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., kadastra apzīmējums 80330032653, atrodas /vārds, uzvārds/ piederošas ēkas (būves) ar
kadastra apzīmējumu 80330032653001, un 80330032653002.
Ņemot vērā, ka starp Domi un /vārds, uzvārds/ pastāv piespiedu nomas tiesiskās attiecības
par nekustamo īpašumu (zemi) Otrā iela 17, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, /vārds, uzvārds/, kā ēku (būvju) īpašniekam, ir tiesības un pienākums nomāt zemi,
noslēdzot zemes nomas līgumu.
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 Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem,
iznomātā zemes gabala, ar platību 932 m2, kadastrālā vērtība ir EUR 2917,00. Saskaņā ar
Noteikumu 7.punktu iznomātā zemesgabala nomas maksa gadā ir EUR 14,59 (bez PVN 21%).
Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2019.gada
6.novembra 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 13.novembra
sēdes atzinumu (protokols Nr.11/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.decembri noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds,
uzvārds/ (personas kods [..]), par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma Otrā iela 17, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra
apzīmējums 80330032653, 932 m2 platībā, nomu.
2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2019.taksācijas
gadā zemes nomas maksa EUR 14,59 (četrpadsmit euro, 59 centi) un EUR 3,07 (trīs euro,
07 centi) 21% PVN, kopā EUR 17,66 (septiņpadsmit euro, 66 centi) gadā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
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.1484 protokola pielikumā.
§7
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā
īpašumā “Jaunsaules”
Ziņo B.Veide.
N.Līcis informē, ka nekustamajā īpašuma arī tiks veikts lokālplānojums. Tika izteikta vēlme
precizēt zemes gabala izmērus.
L.Pilsētniece sniedz informāciju par zemes platību.
Saulkrastu novada domē 2019.gada 8.novembrī iesniegts SIA “Jaunsaules”, reģistrācijas
Nr.40203070553, iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt lokālplānojumu īpašumam “Jaunsaules”,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, īpašuma kadastra Nr.80330010261, kopējā
platība 3,3 ha. Lokālplānojumu izstrādā ar mērķi, lai grozītu Saulkrastu novada teritorijas
plānojumu, mainot zemes gabala “Jaunsaules” plānoto (atļauto) izmantošanu “Savrupmāju
apbūves teritorija” (DzS2), kur zemes gabala platība minimālā noteikta 4000 m2, uz “Savrupmāju
apbūve” (DzS1), kur zemes gabala platība minimālā noteikta 2400 m2.

Saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.11.2019. sēdes atzinumu
(protokols Nr.11/2019§9) par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam “Jaunsaules|”,
pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 23.panta ceturto daļu
un 24.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, 76.punktu un 132.punktu,
Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes gabalam “Jaunsaules”, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330010261, ar mērķi grozīt Saulkrastu novada
teritorijas plānojumu un mainīt plānojumā noteikto zemes plānoto (atļauto) izmantošanu
Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2) uz “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS1).
2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei.
3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu Pilsētnieci.
4. Noslēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādes finansēšanu ar izstrādes ierosinātāju SIA
“Jaunsaules”, reģistrācijas Nr.40203070553, četru nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
5. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā
“Saulkrastu Domes Ziņas”.
Lēmums Nr.1485 protokola pielikumā.
§8
Par Saulkrastu novada domes 30.10.2019. sēdes lēmuma Nr.1431 atcelšanu
Ziņo B.Veide. Sākotnēji tika plānots zemes gabalu izsolīt izsolē, tā kā ir spēkā esošs zemes nomas
līgums, iepriekšējais domes sēdes lēmums nav pareizs. Pirmkārt ir jāatceļ 30.10.2010. domes sēdes
lēmums Nr.1431, tad jāpārtrauc līgums, kas tiks skatīts nākamajā domes sēdes darba kārtības
jautājumā.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālistes Stellas Veismanes 2019.gada 8.novembra iesniegumu, saskaņā ar
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2019.gada 13.novembra
sēdes atzinumu (protokols Nr.11/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
Atcelt Saulkrastu novada domes 30.10.2019. sēdes lēmumu Nr.1431 “Par zemes īpašuma
Astotā iela 24, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, atsavināšanu un izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.1486 protokola pielikumā.
§9
Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/

Ziņo B.Veide. Informē par līguma noslēgšanas termiņu un tā izbeigšanu. Lēmuma projekta
pielikumā ir vienošanās projekts.
Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) iesniegts Darba grupas Nekustamo īpašumu
Apsaimniekošanas un izmantošanas plāna sagatavošanai (Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja
Normunda Līča 2019.gada 5.septembra Rīkojums Nr.4.4/2019/R207 “Par darba grupas
izveidošanu”) 26.09.2019. Protokols Nr.001, kurā nolemts ieteikt Domei nodot atsavināšanai
Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu Astotā iela 24,
VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 003 1613, 584 m2
platībā.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts.
Pamatojoties uz Domes 2012.gada 30.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.5§56) 2012.gada
1.jūnijā starp Domi un /vārds, uzvārds/ noslēgts zemes nomas līgums ar reģ.Nr.01.-19.2/Li178
(turpmāk – Līgums), ar kuru nodota nomas lietošanā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
80330031613, adrese: Astotā iela 24, VEF - Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kopplatība: 0,0510 ha (platība tiks precizēta pie instrumentālās uzmērīšanas). Saskaņā ar Līgumu
zemes vienības lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, jo uz
iznomātās zemes vienības atrodas dārza māja (kadastra apzīmējums 80330031613001). Līgums
stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2022.gada 1.jūnijam.
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.100000510216 (turpmāk – Zemesgrāmata) datiem, nekustamā īpašuma (zemes) Astotā iela 24,
VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8033 003 1613, 0,0584
ha platībā, īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība. Zemesgrāmatas 2012.gada 18.septembra
III.daļas 1.iedaļas 1.3.ierakstā ir atzīme, ka uz zemes vienības atrodas citai personai piederošas
būves, kadastra apzīmējums 8033 003 1613 001 (Žurnāls Nr.300003298293, lēmums 18.09.2012,
tiesnese /vārds, uzvārds/).
Pamatojoties uz Saulkrastu novada būvvaldes 2019.gada 7.augusta izziņu Nr.BIS-BV23.1-2019-1048 (14.14/2019/IN463) par būves neesību, 2019.gada 9.septembrī dzēsta
Zemesgrāmatas III.daļas 1.iedaļas 1.3.ieraksta atzīme (Žurn.300004952691, lēmums 09.09.2019,
tiesnese /vārds, uzvārds/).
Ņemot vērā iepriekš minēto, Dome atzīst, ka ir pamats izbeigt zemes nomas līgumu (reģ.
reģ.Nr.01.-19.2/Li178), kas noslēgts 2012.gada 1.jūnijā, jo /vārds, uzvārds/ zudis tiesiskais pamats
(būves neesība) nomāt zemi Astotā iela 24, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Saulkrastu novada
domes Darba grupas Nekustamo īpašumu Apsaimniekošanas un izmantošanas plāna sagatavošanai
26.09.2019. Protokolu Nr.001, atbilstoši 2019.gada 13.novembra Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.11/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.decembri izbeigt 2012.gada 1.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu (reģ.
01.-19.2/Li178) ar /vārds, uzvārds/, personas kods [..], par Saulkrastu novada pašvaldībai
piederoša zemes īpašuma Astotā iela 24, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, kadastra apzīmējums 80330031613, nomu.
2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu noslēgt rakstisku vienošanos.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.

4. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek parakstīta minētajā termiņā, lēmums stājas spēkā.
Lēmums Nr.1487 protokola pielikumā.
§10
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
Ziņo B.Veide. Paskaidro, ka tiek atdalīts atsevišķs zemes gabals.
A.Horsts jautā vai zemes gabalam tiek mainīts zemes lietošanas mērķis.
B.Veide atbild noraidoši.
Izskatot SIA ,,Energoplāns” projektu izstrādes vadītājas /vārds, uzvārds/ 08.11.2019.
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ainažu iela 35,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu, pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumi
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 493.punktu, Civillikuma 1036. pantu, Zemes
ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība,
izdodot administratīvo aktu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas
noteikumi” 11.punktu, kas nosaka, ka adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau
veidojot jaunu zemes vienību un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, atbilstoši 2019.gada 13.novembra Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.11/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,Energoplāns” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Ainažu iela 35, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kad.apz.80130010015).
2. Piešķirt adresi zemes gabalam Nr.2, zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80130010016
– Viļņu iela 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, noteikt lietošanas mērķi - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.1725 ha.
3. Zemes gabalam Nr.1, zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80130010015 – atstāt adresi
Ainažu iela 35, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 9.7150 ha.
4. Lēmumu elektroniski nosūtīt SIA ,,Energoplāns’’.
5. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.1488 protokola pielikumā.
§11
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
Ziņo B.Veide. Tiek izveidotas trīs adreses, informē par katra zemes gabala lietošanas mērķi.

Izskatot SIA “Energoplāns” projektu izstrādes vadītājas /vārds, uzvārds/ 11.11.2019.
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Liepu iela 3B,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu, pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumi
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 493.punktu, Civillikuma 1036. pantu, Zemes
ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība,
izdodot administratīvo aktu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas
noteikumi” 11.punktu, kas nosaka, ka adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau
veidojot jaunu zemes vienību un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, atbilstoši 2019.gada 13.novembra Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.11/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,Energoplāns” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Liepu iela 3B, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kad.apz.80130030283).
2. Piešķirt adresi zemes gabalam Nr.1 un uz tā esošajai ēkai, zemes ierīcības projektā ar
kadastra apz. 80130030290 – Liepu iela 3B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160,
noteikt lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0.1271
ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam Nr.2, zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80130030291
– Liepu iela 3G, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, noteikt lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0.1207 ha.
4. Piešķirt adresi zemes gabalam Nr.3, zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 80130030293
– Liepu iela 3H, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, noteikt dalīto lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0.0536 ha, zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101, platība
0.0670 ha.
5. Nosūtīt rēķinu par divu adrešu piešķiršanu /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/.
6. Lēmumu elektroniski nosūtīt SIA ,,Energoplāns’’.
7. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.
8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.1489 protokola pielikumā.
§12
Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam grozījumu gala
redakcijas apstiprināšanu
Ziņo B.Veide.
M.Petruševica informē, ka 2019.gada septembra mēnesī noslēdzās Saulkrastu novada attīstības
programmas 2014.-2020. gadam grozījumu publiskā apspriešana, publiskās apspriešanas laikā
saņemtie ierosinājumi tika izvērtēti. Grozījumu gala redakciju nepieciešams apstiprināt domes
sēdē.
A.Horsts jautā, cik lieli līdzekļi pieejami LIFE +programmas ietvaros.
M.Petruševica informē, ka projekts LIFE + noslēdzas 31.03.2020. Vairs citu aktivitāšu nav
paredzētas.

Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas
M.Petruševicas 07.11.2019. iesniegumu “Par attīstības programmas 2014.-2020. gadam grozījumu
gala redakcijas apstiprināšanu” un lai iekļautu LIFE+ programmas "Vides politika un pārvaldība"
projekta LIFE13 ENV/LV/000839 "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas
pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" ietvaros izstrādātās iniciatīvas un
ierosinājumus attīstības programmas grozījumos,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un 21. panta 3.
punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.
pantu un 20. pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68.2. punktu, un pamatojoties uz 26.04.2017.
Saulkrastu novada domes lēmumu (Prot.Nr.5/2017§9) “Par Saulkrastu novada attīstības
programmas 2014.-2020. gadam grozījumu uzsākšanu” un 28.08.2019. Saulkrastu novada domes
lēmumu Nr. 1313 (Prot.Nr.24/2019§3) “Par attīstības programmas 2014.-2020. gadam grozījumu
gala redakcijas nodošanu publiskais apspriešanai”, saskaņā ar 13.11.2019. Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 11/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam grozījumu gala
redakciju.
2. Izstrādājot Saulkrastu novada attīstības programmu 2021.-2027. gadam, tajā ietvert un
izmantot LIFE+ programmas "Vides politika un pārvaldība" projekta LIFE13
ENV/LV/000839 "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas
pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" rezultātus un rekomendācijas.
3. Lēmumu publicēt mājas lapā www.saulkrasti.lv un Saulkrastu novada domes informatīvajā
izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Lēmumu par Saulkrastu novada attīstības programmas apstiprināšanu nosūtīt Rīgas
plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Lēmums Nr.1490 protokola pielikumā.
§13
Par attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktualizētā rīcības un investīciju plāna
apstiprināšanu
Ziņo B.Veide.
N.Līcis norāda, ka 2014.-2020. gada aktualizētais rīcības un investīciju plāns ir pamats jauniem
darbiem nākamajā plānošanas periodā.
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas
M.Petruševicas 07.11.2019. iesniegumu “Par attīstības programmas 2014.-2020. gadam rīcības un
investīciju plāna aktualizēšanu”,
pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, saskaņā ar 13.11.2019.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 11/2019),

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt aktualizēto Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam
Rīcības un investīciju plānu.
2. Attīstības un plānošanas nodaļai ievietot aktualizēto Saulkrastu novada attīstības
programmas 2014.-2020. gadam Rīcības un investīciju plānu Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1491 protokola pielikumā.
§14
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide.
N.Līcis un B.Veide diskutē par nekustamā īpašuma atrašanās vietu.
A.Blankenbergs informē, ka topogrāfija tika pieprasīta atdalāmajam gabalam. Nekustamajam
īpašumam upes piekrastē nav nepieciešama.
N.Līcis norāda, ka uz nekustamā īpašuma atrodas ēka, sūknētava.
A.Blankenbergs norāda, ka uz upes pusi nav komunikāciju.
A.Horsts jautā vai uz citas personas nekustamā īpašuma tika uzbūvēta sūkņu stacija.
B.Veide atbild piekrītoši.
A.Blankenbergs, B.Veide un N.Līcis diskutē par ēkām un komunikācijām attiecīgajā nekustamajā
īpašumā.
B.Veide paskaidro, ka laikā, kad skaņoja ūdenssaimniecības projektu, zemes īpašnieks nebija
sasniedzams, tika sūtītas ierakstītas vēstules, kas tika atsūtītas atpakaļ.
A.Blankenbergs piekrīt, ka topogrāfija nepieciešama visam zemes gabalam.
Izskatot SIA “Auction Europe’’, reģistrācijas Nr.40003640119, juridiskā adrese Avotu
iela13, Rīga, valdes locekļa /vārds, uzvārds/ 15.10.2019. iesniegumu par zemes īpašuma Vidrižu
iela 22C, Saulkrastos, 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”,
atbilstoši 2019.gada 13.novembra Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas atzinumam (prot.Nr.11/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Vidrižu iela 22C, kadastra Nr. 80130040188,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.1492 protokola pielikumā.

§15
Par atļauju pašvaldībai pieņemt ziedojumu
Ziņo B.Veide. Iesnieguma iesniedzējs vēlas dāvināt būvprojektu pašvaldībai.
N.Līcis aicina deputātus atbalstīt dāvinājuma pieņemšanu, skaidrojot pašvaldības ieguvumus,
pieņemot ziedojumu.
A.Horsts jautā par ziedojuma pieņemšanas kārtību.
N.Līcis sniedz skaidrojumu par ziedojumu pieņemšanas kārtību.
A.Horsts norāda, ka ziedojumiem jābūt izteiktiem finansiālā vērtībā.
G.Lipinika paskaidro, ka līdz eur 1000.00 ziedojumu var pieņemt ar domes priekšsēdētāja
rīkojumu savukārt, ja ziedojuma vērtība ir virs eur 1000.00, nepieciešams domes sēdes lēmums.
Projektu būs nepieciešams novērtēt, pieaicinot vērtētāju.
E.Grāvītis jautā vai neradīsies interešu konflikts, ja no /vārds, uzvārds/ tiks pieņemts ziedojums.
G.Lipinika skaidro, ka juridiskā nodaļas darbinieks sazinājās ar Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroju, kas sniedza konsultāciju attiecīgajā jautājumā. Interešu konflikts nav
saskatāms.
Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome) ir saņēmusi /vārds, uzvārds/ (turpmāk –
ziedotājs) iesniegumu Par Promenādes izveidi un apkārtējās teritorijas labiekārtošanu (turpmāk –
iesniegums). Iesniegumā ziedotājs piedāvā par saviem personīgiem līdzekļiem izstrādāt
būvprojektu jaunas promenādes izveidē starp Rīgas ielu un pludmali, sākot no auto stāvlaukuma
Rīgas ielā 75 līdz pludmalei.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk –
Likums) 14.panta pirmajā daļā noteikts, ka par ziedojumu šā likuma izpratnē uzskatāma finanšu
līdzekļu, preces vai pakalpojumu bezatlīdzības atvēlēšana (nodošana) noteiktiem mērķiem.
Ņemot vērā, ziedotāja iesniegumā norādīto ziedojuma mērķi – būvprojekta izstrāde jaunas
promenādes izveidē, tas uzskatāms par ziedojumu publiskas institūcijas vajadzībām.
Likuma 14.panta otrā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai ir
aizliegts prasīt vai pieņemt no fiziskas vai juridiskas personas ziedojumu, kā arī cita veida
mantisku palīdzību publiskām vajadzībām, ja ziedojums vai palīdzība ietekmē lēmuma
pieņemšanu attiecībā uz šo fizisko vai juridisko personu.
Vērtējot ziedojumu kopsakarā ar likuma normām, secināms, ka ziedojums ir paredzēts
pašvaldības teritorijas labiekārtošanai, izstrādājot ar Saulkrastu novada būvvaldi saskaņotu
būvprojektu promenādes izveidei, ietverot centrālo gājēju promenādi, kā arī papildus funkciju
apkārtējo objektu apkalpošanai un operatīvā transportlīdzekļa nokļūšanai pludmalē, izejā uz
pludmali izveidojot skatu laukumu ar iespēju integrēt publiskās tualetes kā arī glābšanas dienestu,
izveidot atbilstošu apgaismojumu, kā arī labiekārtošanas elementus. Būvprojektu paredzēts
izstrādāt zemesgabala ar kadastra numuru 80130030062 robežās.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ziedotājam (kā fiziskai personai)
ar Domi nav noslēgti nekādi līgumi, tas nav piedalījies nevienā no Domes rīkotajiem iepirkumiem,
ziedojums neietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju, kā arī nepastāv citas saistības,
kuru dēļ attiecīgā ziedojuma pieņemšana var veicināt Domes nonākšanu interešu konflikta
situācijā.
Ņemot vērā, minēto, ziedotājs ir uzskatāms par neiesaistītu trešo personu likuma izpratnē
un Dome ziedojumu var pieņemt.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
14.panta otro daļu, Saulkrastu novada domes 2019.gada 13.novembra Tautsaimniecības, attīstības
un vides komitejas sēdes atzinumu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”nav, „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis),
NOLEMJ:
1. Atļaut Saulkrastu novada domei pieņemt /vārds, uzvārds/ ziedojumu, kura mērķis ir
būvprojekta “Promenādes izveide starp Rīgas ielu un pludmali, sākot no auto stāvlaukuma
Rīgas ielā 75 līdz pludmalei, zemesgabala ar kadastra numuru 80130030062 robežās”
izstrāde, saskaņošana ar Saulkrastu novada būvvaldi un autoruzraudzības pakalpojuma
nodrošināšana.
2. Pēc būvprojekta izstrādes noslēgt ziedojuma līgumu ar /vārds, uzvārds/, norādot ziedojuma
summu.
3. Pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbā” 14. panta ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu par lēmumu
pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju turpmākos divus gadus.
Lēmums Nr.1493 protokola pielikumā.
§16
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2018 “Par materiālo palīdzību
Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu
Ziņo O.Vanaga. Sociālais dienests pārskatot piedāvājumu klāstu, secināja, ka ir iespēja piedāvāt
papildus pakalpojumus. Informē par kompensāciju apmēriem.
V.Spitane norāda, ka nepieciešams precizēt 4.2. punkta atrašanās vietu, jo grozījumu pirmajā
punktā papildināt iekļaut vārdus “otro nodaļu”. Pēc satura informācija atbilstoša.
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2018 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” projektu un,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un Sociālo jautājumu
komitejas 13.11.2019. atzinumu (protokols Nr.10/2019, §2) un Finanšu komitejas 13.11.2019.
atzinumu (protokols Nr.11/2019, §5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN 1/2018 “Par materiālo
palīdzību Saulkrastu novadā””.
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.1494 protokola pielikumā.
§17
Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu

Ziņo O.Vanaga.
A.Horsts norāda, ka ļoti īss laika periods uz, kuru tiek slēgts līgums ar aukli.
O.Vanaga paskaidro, ka termiņu var izvēlēties.
E.Grāvītis jautā vai īsais laika periods, uz kuru tiek noslēgts līgums ar aukli, saistīts ar maksājumu
Valsts ieņēmumu dienestam.
O.Vanaga atbild piekrītoši.
Saulkrastu novada domē 2019.gada 24.oktobrī saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.
/vārds, uzvārds/ 2019.gada 25.oktobrī 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 443104144, pakalpojumu
sniegšanas vieta – Saulkrastu novads.
2019.gada 1.novembrī /vārds, uzvārds/ ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu
maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja.
/vārds, uzvārds/ SIA „ELLADA Lir” Rīgas starptautiskajā mācību centrā ir apguvusi 40
stundu profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā.
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 13.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.11/2019§3),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt terminētu līgumu no 2019.gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.decembrim ar
saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju /vārds, uzvārds/, 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.1495 protokola pielikumā.
§18
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo O.Vanaga.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 24.oktobra 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 13.novembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.11/2019§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 1.novembri līdz 2019.gada 31.decembrim 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 443104144.
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.1496 protokola pielikumā.
§19
Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo O.Vanaga.
Saulkrastu novada domē 2019.gada 11.novembrī 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.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem /vārds, uzvārds/ no 2019.gada 1.decembra līdz
2019.gada 31.decembrim 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.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.11/2019§11),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar termiņu no 2019.gada 1.decembra līdz 2019.gada 31.decembrim, ar
saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju /vārds, uzvārds/, 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.1497 protokola pielikumā.
§20
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo O.Vanaga.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 1.novembra 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 13.novembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.11/2019§12),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 1.decembri līdz 2019.gada 31.decembrim 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.1498 protokola pielikumā.
§21
Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu

Ziņo O.Vanaga.
Saulkrastu novada domē 2019.gada 11.novembrī 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.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem /vārds, uzvārds/ no 2019.gada 1.decembra līdz
2019.gada 31.decembrim 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.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.11/2019§13),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar termiņu no 2019.gada 1.decembra līdz 2019.gada 31.decembrim, ar
saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju /vārds, uzvārds/, 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.1499 protokola pielikumā.
§22
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo O.Vanaga.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 11.novembra 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 13.novembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.11/2019§14),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 1.decembri līdz 2019.gada 31.decembrim 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.1500 protokola pielikumā.
§23
Par līguma noslēgšanu ar biedrību „Privātā vidusskola ĀBVS” par pašvaldības
līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo O.Vanaga. Paskaidro, ka iepriekšējam līgumam beidzas termiņš.
Saulkrastu novada domē saņemts biedrības „Privātā vidusskola ĀBVS” (vienotais
reģistrācijas numurs 40008007030), juridiskā adrese Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV2164, valdes priekšsēdētājas /vārds, uzvārds/ 2019.gada 11.novembra iesniegums ar lūgumu
pagarināt līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu privātajai vidusskolai Ādažu Brīvā Valdorfa
skola, kura 2010.gada 22.februārī reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijā ar reģistrācijas
apliecības numuru 4313800383, licences Nr. V-8187, juridiskā adrese Pirmā ielā 26A, Ādaži, Ādažu
novads, un nodrošina privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma sniegšanu.
2017.gada 25.janvārī ar biedrību „Privātā vidusskola ĀBVS” ir noslēgts līgums
Nr.5.1/Li044 „Par pašvaldības kompensāciju privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma
sniedzējam” par pakalpojuma nodrošināšanu konkrētam bērnam. Minētais līgums ir spēkā līdz
2019.gada 31.decembrim. 2019.gada 1.novembrī saņemts vecāku iesniegums, par to, ka viņu bērns
no 2019.gada 1.novembra ir uzsācis apmeklēt biedrības „Privātā vidusskola ĀBVS” pirmsskolas
izglītības iestādi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 2015.gada
8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku
un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 3. un 16.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” 16.punktu,
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada
13.novembra (sēdes protokols Nr.11/2019§5) atzinumu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar biedrību „Privātā vidusskola ĀBVS”, reģistrācijas numurs
40008007030, par pašvaldības kompensāciju izmaksu.
2. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības mājaslapā internetā biedrību
„Privātā vidusskola ĀBVS” apstiprināto plānoto izdevumu tāmi, atbilstoši pakalpojuma
sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gadījumā, ja biedrība „Privātā vidusskola ĀBVS”, norādītajā termiņā nav noslēgusi
līgumu, lēmums zaudē spēku.
4. Noteikt, ka ar jauna līguma noslēgšanas brīdi zaudē spēku 2017.gada 25.janvārī noslēgtais
līgums Nr.5.1/Li044.
Lēmums Nr.1501 protokola pielikumā.
§24
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo O.Vanaga.
N.Līcis, O.Vanaga, A.Horsts diskutē par līdzfinansējuma apmēru, izmaksas ilgumu.
V.Spitane skaidro, ka katru gadu līdzfinansējuma summa tiek apstiprināta.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 1.novembra 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 13.novembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.11/2019§6),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas meita
/vārds, uzvārds/ saņem biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS” privātās vidusskolas Ādažu
Brīvā Valdorfa skola, izglītības iestādes reģistrācijas numurs 4313800383, pakalpojumu
sākot ar 2019. gada 1.novembri līdz 2022.gada 31.oktobrim vai līdz brīdim, kad tiek
uzsākta bērna obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.
2. Kompensācijas apmērs 2019.gadā par privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu
saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 259,47 euro (divi simti piecdesmit deviņi euro, 47
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.1502 protokola pielikumā.

§25
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo O.Vanaga.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 4.novembra 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 13.novembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.11/2019§7),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 1.novembri līdz 2020.gada 31.jūlijam aprēķināt pašvaldības
kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds/ saņem SIA „Patnis un
partneri”, reģistrācijas numurs 50003976021, privātās pirmsskolas izglītības iestādes
“Patnis” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmērs 2019.gadā par privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu
saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 259,47 euro (divi simti piecdesmit deviņi euro, 47
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.1503 protokola pielikumā.
§26
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo O.Vanaga.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 1.novembra 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 13.novembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.11/2019§8),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 25.novembri līdz 2020.gada 31.decembrim aprēķināt
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas 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.1504 protokola pielikumā.
§27
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo O.Vanaga.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 5.novembra 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 13.novembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.11/2019§9),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 22.novembri 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.
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.1505 protokola pielikumā.
§28
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo O.Vanaga.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 8.novembra 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 13.novembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.11/2019§10),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 3.novembri līdz 2020.gada 31.decembrim aprēķināt
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas 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.1506 protokola pielikumā.
N.Līcis klātesošos informē par bērnu skaitu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”, kas ir 252
bērni, privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē apmēram 30 bērnu, Zvejniekciema
vidusskolā pirmsskolu apmeklē 20 bērni.
G.Vīgants piebilst, ka apmēram 20 bērnus pieskata aukles.
§29
Par Saulkrastu novada 2019.gada ieņēmumu un izdevumu budžeta plānā palielināšanu
Ziņo N.Līcis. Darbs pie laipas ir pabeigts.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja 31.10.2019. iesniegumu par piešķirto kredītu IgaunijasLatvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.Est-Lat 22) “Pārgājiena maršruts pa
Baltijas jūras piekrasti Latvijā-Igaunijā (Hiking route along the Baltic sea coastline in LatviaEstonia)” investīciju daļas īstenošanai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
13.11.2019. sēdē (protokols Nr.11/2019§3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumu plāna pozīciju
“Aizņēmumi” (EKK F400200001, P263/2019) par 39 250,00 EUR.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta izdevumu plānu šādā pozīcijā:
2.1. izdevumu pozīciju “Centrālā administrācija - līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
(Struktūrvienība 0111, M214) ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2275
(Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem) par 39 250,00 EUR;
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 1. un 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1507 protokola pielikumā.
§30
Par grozījumiem Finanšu un grāmatvedības nodaļas 2019.gada budžeta plānā
Ziņo N.Līcis.
G.Vīgants sniedz skaidrojumu par nepieciešamajiem grozījumiem.
Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas 31.10.2019. iesniegumu par
grozījumiem Finanšu un grāmatvedības nodaļas 2019.gada budžeta plānā saistībā ar budžeta
izdevumu ekonomiskās klasifikācijas (EKK) precizēšanu par datorprogrammas MicroStrategy
iegādi, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.11.2019. sēdē (protokols
Nr.11/2019§4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, 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 Finanšu un grāmatvedības nodaļas (Struktūrvienība 012) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2239 (Pārējie iestādes
administratīvie izdevumi) par 5 367,00 euro.
1.2. palielināt Finanšu un grāmatvedības nodaļas (Struktūrvienība 012) budžeta
izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 5120 (Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas
tiesības) par 5 367,00 euro, lai apmaksātu datorprogrammas MicroStrategy
iegādi.
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.1508 protokola pielikumā.
§31
Par nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē
Ziņo N.Līcis. Uzskaitīti īpašumi, kas ir dzīvokļu koplietošanas telpas.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 04.11.2019. iesniegumu par Saulkrastu pašvaldībai piederošo
domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām uzņemšanu grāmatvedības bilancē, pamatojoties uz
īpašumu reģistrāciju Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatā un likuma „Par
grāmatvedību” 2.pantu, atbilstoši 2019.gada 13.novembra Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas atzinumam (prot.Nr.11/2019),

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē
kontā, “ieguldījumi īpašumos’’ saskaņā ar Valsts zemes dienesta noteiktajām kadastrālajām
vērtībām pašvaldībai piederošās domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājām ar 2019.gada
1.decembri:
1.1.Leona Paegles iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130020344001,
4637/74158 domājamās daļas, vērtība 572,76 euro;
1.2.Leona Paegles iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130020344002,
4637/74158 domājamās daļas, vērtība 573,26 euro;
1.3.Ainažu iela 70, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130010102001,
4096/66335 domājamās daļas, vērtība 241,18 euro;
1.4.Bīriņu iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130020230001,
480/17218 domājamās daļas, vērtība 1387,17 euro;
1.5.Bīriņu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130020231001,
352/13609 domājamās daļas, vērtība 1438,73 euro;
1.6.Dzelzceļnieku iela 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130030497001,
3082/19087 domājamās daļas, vērtība 217,82 euro;
1.7.Dzelzceļnieku iela 6 (šķūnis), Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra
Nr.80130030497002, 3082/19087 domājamās daļas, vērtība 0,00 euro;
1.8.Alfrēda Kalniņa iela 1A-1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra
Nr.80130020177001, 503/14820 domājamās daļas, vērtība 2074,89 euro;
1.9.Krasta iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130010345001,
3223/39006 domājamās daļas, vērtība 429,17 euro;
1.10. Krasta iela 15, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130010344001,
7274/23257 domājamās daļas, vērtība 498,55 euro;
1.11. Krasta iela 15 (šķūnis), Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra
Nr.80130010344002, 7174/23257 domājamās daļas, vērtība 159,19 euro;
1.12. Rīgas iela 43, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130030563001,
2996/29732 domājamās daļas, vērtība 322,05 euro;
1.13. Rīgas iela 81, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130030494001,
1942/17532 domājamās daļas, vērtība 89,39 euro;
1.14. Leona Paegles iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra
Nr.80130020343001, 2908/89454 domājamās daļas, vērtība 980,65 euro;
1.15. Skolas iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130020347001,
4135/35237 domājamās daļas, vērtība 1645,81 euro;
1.16. Vidus iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130030646001,
501/2517 domājamās daļas, vērtība 160,83 euro;
1.17. Vidrižu iela 22B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130040176001,
3117/85140 domājamās daļas, vērtība 827,32 euro;
1.18. Ostas iela 17, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra
Nr.80330010168037, 378/2115 domājamās daļas, vērtība 208,39 euro;
1.19. Ostas iela 19, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra
Nr.80330010168038, 388/15931 domājamās daļas, vērtība 1236,48 euro.
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē
(bilances konts 1211 dzīvojamās ēkas) saskaņā ar Valsts zemes dienesta noteikto kadastrālo
vērtību pašvaldībai piederošās domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar 2019.gada
1.decembri:

Leona Paegles iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130020339001,
4173/35298 domājamās daļas, vērtība 1702,4 euro.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1509 protokola pielikumā.
§32
Par nekustamo īpašumu pārcelšanu pašvaldības bilancē
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 05.11.2019. iesniegumu par Saulkrastu pašvaldībai piederošo
domājamo daļu no daudzdzīvokļu māju zemes un dzīvokļu īpašumu pārcelšanu grāmatvedības
bilancē uz kontu “ieguldījumi īpašumos’’, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu,
atbilstoši 2019.gada 13.novembra Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas atzinumam
(prot.Nr.11/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārcelt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē
kontā ,,ieguldījumi īpašumos’’ pašvaldībai piederošās domājamās daļas no daudzdzīvokļu
māju zemes ar 2019.gada 1.decembri, saskaņā ar Valsts zemes dienesta noteiktajām
kadastra vērtībām:
1.1.Leona Paegles iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130020344,
4637/74158 domājamās daļas, vērtība 3647,67 euro;
1.2.Ainažu iela 70, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130010102,
4096/66335 domājamās daļas, vērtība 6906,67 euro;
1.3.Bīriņu iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130020230, 480/17218
domājamās daļas, vērtība 994,09 euro;
1.4.Bīriņu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130020231, 352/13609
domājamās daļas, vērtība 1863,15 euro;
1.5.Dzelzceļnieku iela 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130030497,
3082/19087 domājamās daļas, vērtība 7402,00 euro;
1.6.Krasta iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130010345, 3223/39006
domājamās daļas, vērtība 4957,29 euro;
1.7.Krasta iela 15, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130010344, 7274/23257
domājamās daļas, vērtība 5945,37 euro;
1.8.Rīgas iela 43, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130030563, 2996/29732
domājamās daļas, vērtība 2790,94 euro;
1.9.Rīgas iela 81, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130030494, 1942/17532
domājamās daļas, vērtība 5853,47 euro;
1.10. Leona Paegles iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130020343,
2908/89454 domājamās daļas, vērtība 633,42 euro;
1.11. Skolas iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130020347,
4135/35237 domājamās daļas, vērtība 3371,30 euro;

1.12. Vidus iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130030646, 501/2517
domājamās daļas, vērtība 8330,10 euro;
1.13. Vidrižu iela 22B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130040176,
3117/85140 domājamās daļas, vērtība 848,33 euro.
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārcelt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē
kontā ,,ieguldījumi īpašumos’’ pašvaldībai piederošos dzīvokļu īpašumus ar 2019.gada
1.decembri:
2.1.Ostas iela 17-9, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kad.Nr.80339000285;
2.2.Ostas iela 17-8, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kad.Nr.80339000284;
2.3.Ostas iela 19-11, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kad.Nr.80339000286;
2.4.Rīgas iela 43-5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80139000601;
2.5.Rīgas iela 81-5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80139000594;
2.6.Skolas iela 2-4, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80139000507;
2.7.Krasta iela 15-5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80139000597;
2.8.Krasta iela 15-6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80139000596;
2.9.Krasta iela 3-12, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80139000597;
2.10. Ainažu iela 70-3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80139000595;
2.11. Leona Paegles iela 8-2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80139000505;
2.12. Vidrižu iela 22B-11, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80139000726;
2.13. Bīriņu iela 1-7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80139000294;
2.14. Bīriņu iela 3-3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80139000139;
2.15. Alfrēda Kalniņa iela 1A-1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.801390000119;
2.16. Vidus iela 2-1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80139000603;
2.17. Dzelzceļnieku iela 6-2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80139000446;
2.18. Leona Paegles iela 10-13, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80139000024.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1510 protokola pielikumā.
§33
Par nekustamā īpašuma Ainažu iela 42C, Saulkrastos izslēgšanu no pašvaldības bilances
Ziņo N.Līcis.
A.Blankenbergs paskaidro, ka tika apmaksāts pēdējais maksājums un īpašnieks nekustamo
īpašumu ir reģistrējis Zemesgrāmatā.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 04.11.2019. iesniegumu par nekustamā īpašuma Ainažu iela 42C,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, izslēgšanas no grāmatvedības bilances, pamatojoties uz 11.03.2015.
Nomaksas pirkuma līgumu un īpašuma pārreģistrāciju Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta
zemesgrāmatā un likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, atbilstoši 2019.gada 13.novembra
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas atzinumam (prot.Nr.11/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ:
1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības
bilances nekustamo īpašumu ar 2019.gada 1.decembri:
2. Ainažu iela 42C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130020031, vērtība uz
31.11.2019. 23898 euro.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1511 protokola pielikumā.
§34
Par nekustamā īpašuma Airu iela 1A izslēgšanu no pašvaldības bilances
Ziņo N.Līcis.
A.Blankenbergs sniedz informāciju par nekustamo īpašuma Airu iela 1A. Īpašums tika nodots
atsavināšanai.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 04.11.2019. iesniegumu par nekustamā īpašuma Airu iela 1A,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, izslēgšanas no grāmatvedības bilances, pamatojoties uz 11.10.2019.
Pirkuma līgumu un īpašuma pārreģistrāciju Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatā
un likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, atbilstoši 2019.gada 13.novembra Saulkrastu novada
domes Finanšu komitejas atzinumam (prot.Nr.11/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības
bilances nekustamo īpašumu ar 2019.gada 1.decembri: Airu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, kadastra Nr.80130010010, ar bilances vērtība uz 30.11.2019 41,00 Euro.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1512 protokola pielikumā.
§35
Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no pašvaldības bilances
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista 21.10.2019. iesniegumu par nekustamo īpašumu izslēgšanas no
grāmatvedības bilances, pamatojoties noslēgtajiem Pirkuma līgumiem un uz īpašumu
pārreģistrāciju Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatā, likuma „Par grāmatvedību”
2.pantu, atbilstoši 2019.gada 13.novembra Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas
atzinumam (prot.Nr.11/2019),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ:
1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības
bilances nekustamos īpašumus ar 2019.gada 1.decembri:
1.1.Devītā iela 85, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra
Nr.80330032691, vērtība uz 31.11.2019. 3007 euro;
1.2.Neibādes iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra
Nr.80330010658, vērtība uz 31.11.2019. 11663 euro;;
1.3.,,Vēsma 40’’, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra
Nr.80330031182, vērtība uz 31.11.2019. 3471 euro.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1513 protokola pielikumā.
§36
Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas 2019.gada budžeta plānā
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka 16.10.2019. iesniegumu par
grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas 2019.gada budžeta plānā saistībā ar budžeta
izdevumu ekonomiskās klasifikācijas (EKK) precizēšanu par jauna videonovērošanas datora
iegādi, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.11.2019. sēdē (protokols
Nr.11/2019§12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, 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 pašvaldības policijas (Struktūrvienība 05) budžeta izdevumu
plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2354 (Kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli - Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu
izdevumi) par 270,00 euro.
1.2. palielināt Saulkrastu pašvaldības policijas (Struktūrvienība 05) budžeta izdevumu
plānu:
1.2.1. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 270,00 euro, lai
apmaksātu jauna videonovērošanas datora iegādi.
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.1514 protokola pielikumā.
§37
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas 2019.gada budžeta plānā
(Generation Z at School)
Ziņo N.Līcis.

Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 28.10.2019. iesniegumu par grozījumiem
projekta “Generation Z at School” 2019.gada budžeta plānā saistībā ar budžeta izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas (EKK) precizēšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 13.11.2019. sēdē (protokols Nr.11/2019§13), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, 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 vidusskolas projekta “Generation Z at School” (Struktūrvienība
02, M4134, P5129) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēnešalga
(darba alga)) par 1 173,00 euro;
1.1.2. EKK 1210 (Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)
par 472,00 euro;
1.1.3. EKK 231101 (Kancelejas preces) par 12,00 euro.
1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas projekta “Generation Z at School”
(Struktūrvienība 02, M4134, P5129) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1147 (Piemaksa par papildu darbu) par 455,00 euro, lai apmaksātu
projekta darbiniekam piemaksu par darbu projektā;
1.2.2. EKK 2122 (Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba
braucieni - Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi) par 69,00
euro, lai apmaksātu projekta komandējumam nepieciešamās veselības
apdrošināšanas polises;
1.2.3. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 1 133,00 euro, lai
apmaksātu transporta izmaksas vizīšu laikā.
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.1515 protokola pielikumā.
§38
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 07.11.2019. iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu
no neparedzētiem gadījumiem apbedīšanas pabalsta izmaksai, kas izskatīts Saulkrastu novada
domes Finanšu komitejas 13.11.2019. sēdē (protokols Nr.11/2019§14), pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 430,00 euro, lai
izmaksātu pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa nāvi.
2. Palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta plānu par 430,00 euro (Struktūrvienība 02,
ekonomiskās klasifikācijas kods 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas, no kuriem aprēķina iemaksas) par 180,00 EUR un ekonomiskās
klasifikācijas kods 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no
kuriem neaprēķina iemaksas) par 250,00 EUR.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1516 protokola pielikumā.
§39
Par līdzekļu paredzēšanu projektam “Lasītava krustojumā. 3.kārta”
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu bibliotēkas vadītājas 29.10.2019. iesniegumu par 2019.gada budžeta
ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiāli atbalstītā projekta
“Lasītava krustojumā. 3.kārta” realizācijai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 13.11.2019. sēdē (protokols Nr.11/2019§15), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, pamatojoties uz piešķirto finansiālo atbalstu no
Valsts Kultūrkapitāla fonda,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, 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” (EKK 18.6211, P5221) par
720,00 EUR.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos:
2.1.palielināt Saulkrastu novada bibliotēkas (Struktūrvienība 06) budžeta izdevumu
plānu par 720,00 EUR ekonomiskiem klasifikācijas kodos (EKK):
2.1.1. EKK 1150 (Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata) par 697,00 EUR, lai apmaksātu
autoratlīdzības 9 literātiem;
2.1.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 23,00 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.1517 protokola pielikumā.
§40
Par grozījumiem “Jauniešu māja” 2019.gada budžeta plānā
Ziņo N.Līcis.

Izskatot Jauniešu mājas vadītājas 29.10.2019. iesniegumu par grozījumiem Jauniešu mājas
2019.gada budžeta plānā saistībā ar budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas (EKK)
precizēšanu par pakalpojumu saņemšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 13.11.2019. sēdē (protokols Nr.11/2019§16), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, 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 “Jauniešu māja” (Struktūrvienība 15) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 231201 (Inventārs) par 400,00
euro;
1.1.2. EKK 2322 (Degviela) par 930,00 euro.
1.2. palielināt “Jauniešu māja” (Struktūrvienība 15) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1150 (Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata) par 530,00 euro, lai apmaksātu pakalpojumu
par nodarbības vadīšanu;
1.2.2. EKK 2279 (Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi) par 800,00
euro, lai apmaksātu par pirmskolas vecuma bērnu mūzikas, valodas un
kustību attīstības nodarbību “Tautiņas” pakalpojumu, kā arī līdzfinansēju
robotikas un konstruēšanas nodarbībām “Robo hub” 6-11 gadu veciem
bērniem.
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.1518 protokola pielikumā.
§41
Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar Veselības un darbnespēju
ekspertīzes ārstu valsts komisiju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Lietvedības nodaļas vadītājas 14.11.2019. iesniegumu un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 13.novembrī iesniegto sadarbības līguma projektu par
kārtību, kādā Veselības un darbnespēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Saulkrastu novada
pašvaldība un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbojas, lai ar Klientu
apkalpošanas centra starpniecību nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju saņemt Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisijas pakalpojumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 5.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:

1. Apstiprināt un noslēgt sadarbības līgumu ar Veselības un darbnespēju ekspertīzes ārstu
valsts komisiju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
Lēmums Nr.1519 protokola pielikumā.
§42
Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļa apstiprināšanu
Ziņo N.Līcis.
A.Horsts informē, ka ir iesniedzis priekšlikumu, lūdz jautājumu atlikt un izskatīt 2019.decembra
mēneša komitejas sēdē.
E.Grāvītis jautā, kādēļ tika izteikts priekšlikums jautājumu skatīt komitejas sēdē.
A.Horsts paskaidro, ka nepieciešams iepazīties ar kandidātiem.
E.Grāvītis jautā, kādēļ tikai viena persona tiks izvērtēta.
N.Līcis paskaidro, ka pašlaik ir pieteikusies tikai viena kandidāte. Iespējams būs vēl kāds
kandidāts. Aicina deputātus jautājumu izskatīt decembra mēneša komitejā.
A.Horsts norāda, ka jautājumu varētu izskatīt tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav,
„ATTURAS”- 2 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš),
NOLEMJ:
Jautājumu izskatīt 2019.gada decembra mēneša tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas sēdē.
§43
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
(sakarā ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos)
Ziņo N.Līcis.
V.Spitane informē, ka likums varētu stāties spēkā ar 01.07.2020. Pašvaldības saistošajos
noteikumos nav norādīts, ka tie stājas spēkā ar 01.01.2020., bet noteikumos ir atsauce, ka tie stājas
spēkā ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās brīdi.
A.Horsts jautā, ko nozīmē “līdz 100 naudas soda vienībām”.
V.Spitane paskaidro, ka viena naudas soda vienība ir eur 5.00, ministrijas ieteikta redakcija.
A.Horsts jautā vai naudas soda vienība var mainīties.
V.Spitane atbild noraidoši.
E.Grāvītis jautā vai par katriem saistošajiem noteikumiem nav nepieciešams balsot atsevišķi.
V.Spitane paskaidro, ja būs viens domes sēdes lēmuma numurs, tas nav nekas nepareizs, jo katriem
saistošajiem noteikumiem būs atsevišķs numurs.
A.Horsts jautā vai Administratīvā komisija lems vai tiks izteikts brīdinājums vai tiks piemērotas
naudas soda vienības.
V.Spitane atbild piekrītoši.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2007.gada
27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5 “Par māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas

atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Saulkrastu
novadā””;
2. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.12 ”Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”;
3. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada
26.jūnija saistošajos noteikumos Nr. SN 14/2015 “Saistošie noteikumi par ielu un
nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru
plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā””;
4. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada
29.jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN 16/2015 „Saistošie noteikumi par ielu
tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Saulkrastu novadā””;
5. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2008.gada
23.decembra saistošajos noteikumos Nr.40 „Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas
noteikumi””;
6. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada
28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu
novada teritorijā””;
7. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada
29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un
peldvietu lietošanu””;
8. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada
27.maija saistošajos noteikumos Nr.SN 10/2015 “Saistošie noteikumi par reklāmas
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Saulkrastu
novadā””.
9. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada
29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā””.
10. Apstiprinātos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstus triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
Lēmums Nr.1520 protokola pielikumā.
§44
Par kārtējās domes sēdes pārcelšanu
Ziņo N.Līcis. Informē, ka kārtējā domes sēde varētu būt 23.12.2019., plkst.11:00.
E.Grāvītis jautā vai nav iespējams ātrāk sākt domes sēdi.
N.Līcis sniedz skaidrojumu par materiālu sagatavošanu un iesniegšanu domes sēdei.
I.Gavrilova jautā vai nav nepieciešams mainīt komiteju datumu.
E.Grāvītis atbalsta, ka decembrī domes sēde varētu notikt 23.12.2019., plkst.11:00.
Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr. SN 6/2019
„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 70.punktā noteikts, ka domes kārtējās sēdes notiek
katra mēneša pēdējā trešdienā plkst.14:00 un dome atsevišķos gadījumos var noteikt citu sēdes
laiku, par to vienojoties iepriekšējā mēneša domes sēdē. Ņemot vērā, ka decembra kārtējās domes
sēdes datums 25.decembris (Pirmie Ziemassvētki) iekrīt svētku dienā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta
saistošo noteikumu Nr.SN 6/2019 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 70.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,

NOLEMJ:
1.
Noteikt, ka Saulkrastu novada domes 2019.gada decembra sēde notiks 2019.gada
23.decembrī plkst.11.00.
Lēmums Nr.1521 protokola pielikumā.
§45
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo N.Līcis. Informē par atvaļinājuma ilgumu, atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu.
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča 2019.gada
22.novembra iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu, pamatojoties uz Saulkrastu
novada domes 31.01.2018. iekšējo noteikumu IeN1/2018 “Saulkrastu novada domes deputātu
atlīdzības un sociālo garantiju nolikums” 11. un 16.2 punktu un pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās N.Līcis,
NOLEMJ:
1.
Piešķirt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Normundam Līcim apmaksāta
ikgadējā atvaļinājuma daļu- 2 (divas) kalendāra nedēļas, sākot ar 30.12.2019. līdz
07.01.2020. un sākot ar 03.02.2020. līdz 09.02.2020. (par darba periodu no
28.12.2018.-27.12.2019.).
2.
Piešķirt N.Līcim atvaļinājuma pabalstu par 2019.gadu 50 procentu apmērā no
mēnešalgas, aizejot ikgadējā atvaļinājumā.
Lēmums Nr.1522 protokola pielikumā.
§46
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta izdevumos
Ziņo N.Līcis.
G.Vīgants informē, ka pamatojoties uz zvērināta revidenta ieteikumu, tiek veikti attiecīgie
grozījumi.
A.Horsts jautā vai būvniekam ir veikta apmaksa.
A.I.Zaharāns atbild, ka samaksāts 50% apmērā.
A.Horsts jautā, kad ir plānots darbus pabeigt.
A.I.Zaharāns paskaidro, ka šajā gadā.
N.Līcis informē, ka pati inventarizācijas lieta izmaksāja ļoti daudz, ap eur 5000.00.
Par kadastrālo vērtību, tiesībām veikt uzmērīšanas darbus diskutē A.Horsts, N.Līcis.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja 22.11.2019. iesniegumu par grozījumiem Saulkrastu
novada pašvaldības 2019.gada budžeta izdevumos, lai veiktu izdevumu apmaksu Saulkrastu
kultūras nama “Zvejniekciems” 1.stāva pārbūves darbiem, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un zvērināta revidenta norādījumam,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, 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 pozīcijas “Saulkrastu kultūras centrs - Saulkrastu novada
kultūras nama “Zvejniekciems” renovācija” (Struktūrvienība 17, Valdības
funkcija 08.230, P5214) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2241 (Ēku, būvju un telpu kārtējais
remonts) par 255 247,00 EUR.
1.2.palielināt izdevumu pozīcijas “Saulkrastu kultūras centrs - Saulkrastu novada
kultūras nama “Zvejniekciems” renovācija” (Struktūrvienība 17, Valdības
funkcija 08.230, P5214) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība) par 255
247,00 EUR, lai apmaksātu Saulkrastu kultūras nama “Zvejniekciems”
1.stāva pārbūves veikšanu.
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.1523 protokola pielikumā.
§47
Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases un līdzfinansējuma piešķiršanu SIA
“Saulkrastu komunālserviss” 2020.gadam
Ziņo N.Līcis.
Izskatot pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa
20.11.2019. iesniegumu par projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Saulkrastos, II kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanu, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībai ir pienākums organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus, tostarp arī ūdensapgādi, tādēļ Saulkrastu novada dome ir piekritusi
līdzfinansēt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanas iespējas” projektu Nr. 5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Saulkrastos, II kārta”.
Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz Likums par budžetu un finanšu vadību 41.panta
piekto daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, likuma
„Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2020.gadā uz 30 gadiem 649 453,00 euro apmērā ar Valsts
kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2021.
projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II
kārta” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.
2. Kredītu 649 453,00 euro apmērā ieguldīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālā,
nodrošinot līdzfinansējuma daļu projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” realizācijai.

3. Palielināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālu par 649 453 daļām ar vienas
daļas nominālvērtību 1,00 euro, pārskaitot naudas līdzekļus uz SIA „Saulkrastu
komunālserviss” kontu nedēļas laikā pēc aizņēmuma saņemšanas.
4. Piešķirto finansējumu SIA „Saulkrastu komunālserviss” drīkst izmantot pēc pamatkapitāla
palielināšanas reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā.
5. SIA „Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā, pēc pamatkapitāla palielināšanas
reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā, rakstiski informē Saulkrastu novada domes Finanšu
un grāmatvedības nodaļu par pamatkapitāla palielināšanu.
6. SIA “Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā pēc projekta starp atskaites
apstiprināšanas iesniedz projekta gala atskaiti Saulkrastu novada domes Finanšu un
grāmatvedības nodaļā.
Lēmums Nr.1524 protokola pielikumā.
§48
Par dotācijas mērķa maiņu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
Ziņo N.Līcis. Valsts vides dienests ir noteicis prasības, attiecībā uz kompostēšanas laukuma
izveidi.
A.Horsts jautā vai pēc laika netiks noteiktas jaunas prasības, vai ir zināms, cik kopumā būs
nepieciešami urbumi analīžu veikšanai.
U.Stunda skaidro, ka nav zināms, kurā brīdi un ko tieši Valsts vides dienests varētu pieprasīt. Trīs
urbumi nav pietiekoši. Valsts vides dienests zemes gabalu sadalījis kvadrantos un noteikts, kur
nepieciešams veikt urbumus. Pēc laika varētu tikt pieprasīts veikt jaunas analīzes, bet ne veidot
jaunus urbumus. Kopumā būtu 7 urbumi. Piesārņojums varētu būt no iepriekšējā baseina, kas tiek
izmantots avārijas gadījumos.
A.Horsts jautā vai izveidotos urbumus varēs izmantot atkārtoti.
U.Stunda atbild piekrītošu un informē, kā notiek urbumu vietu saglabāšanu, analīžu veikšanas
procesu. Norāda, ka urbumi neatradīsies laukuma vietā.
A.Horsts norāda, ka nepieciešams kompostēšanas laukums, jo ilgus gadus Saulkrastu iedzīvotāji
ir interesējušies par vietu, kur nodot lapas un zaļo masu.
Izskatot pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa
20.11.2019. iesniegumu par dotācijas mērķa maiņu, jo bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
teritorija Ozolu ielā 23, Zvejniekciemā (turpmāk – NAI) ir reģistrēta Piesārņoto un potenciāli
piesārņoto vietu reģistrā kā potenciāli piesārņota vieta ar reģistrācijas Nr.80135/4006, ir
nepieciešams pārliecināties par NAI teritorijas ģeoekoloģisko stāvokli, atbilstoši 12.03.2002.
Ministru kabineta noteikumu Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” un
25.10.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem” prasībām, t.i., veikt grunts un gruntsūdens kvalitāti attiecībā uz piesārņojumu ar
smagajiem metāliem, naftas produktiem, un citiem likumdošanā noteiktajiem parametriem,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt 27.12.2018. apstiprinātās dotācijas 4 650,00 EUR apmērā mērķi no “Bioloģisko
notekūdeņu radīto dūņu un koku lapu kompostēšanas laukuma projekta izstrāde” uz “NAI
teritorijas grunts un pazemes ūdeņu izpēte”, lai veiktu NAI teritorijā urbumus un paņemtu
tajos paraugus analīzēm.

Lēmums Nr.1525 protokola pielikumā.

Sēdi slēdz plkst. 12:30
Sēdi protokolēja
Lietvedības nodaļas
Klientu apkalpošanas speciāliste

____________Sanita Kadrova
29.11.2019.

Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

____________Normunds Līcis
02.12.2019.

