
1 
 

 
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 NR.1/2016 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 2016.gada 27.janvārī 
Saulkrastu novadā 

Sēde sasaukta plkst. 15:00 
Sēdi atklāj plkst. 15:00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis (no 15:03), Līga Vaidere, Selga Osīte, 
Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Andris Silavnieks, Antra Deniškāne (no 15:03), 
Guntars Zonbergs, Santa Ancāne (no 15:03), Jurģis Grabčiks, Aiva Aparjode, Mārtiņš Kišuro. 
 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis, 
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja 
Jolanta Rudzīte, finansists Gatis Vīgants, Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja - personāla 
speciāliste Sanita Saksone, Juridiskās nodaļas juriste Gita Lipinika, Juridiskās nodaļas vecākā 
eksperte Vita Spitane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Solveiga Tiļuga, sabiedrisko 
attiecību speciāliste Marika Grasmane, nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs, 
informācijas sistēmu administrators Krists Lielmanis, Saulkrastu Būvvaldes vadītāja Līga 
Pilsētniece 
 
Iestāžu vadītāji: Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle, Saulkrastu Sociālā 
dienesta vadītāja Anita Bogdanova, Bāriņtiesas priekšsēdētāja un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Baiba Meldere, PII “Rūķītis” vadītāja Sanita Tīberga, Saulkrastu pašvaldības iestādes “Sociālas 
aprūpes māja” direktore Jogita Skujiņa, Pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Inārs 
Zaharāns 
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Guntars Ozoliņš  
 
Nepiedalās deputāti: 
Igors Žukovs (slimības dēļ) 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi un aicina deputātus:  

1. Izslēgt no darba kārtības šādus jautājumus: 
- Par atļauju realizēt detālplānojumu pa daļām zemes gabalam „Ilzes” un lietošanas 

mērķu maiņu” 
- Par iekšējo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku darba izpildes 

novērtēšanu” izdošanu 
2. Papildināt izsludināto darba kārtību ar šādiem jautājumiem: 

- Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta “LIFE Ecosystem Services” 
realizācijai 



2 
 

- Par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu” 
izdošanu 
- Par domes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu 
- Par domes priekšsēdētāja vietnieka atlīdzības noteikšanu 
- Par jaunas amata vietas izveidošanu Saulkrastu pašvaldības policijā 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
A.Aparjode, J.Grabčiks, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks,), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 
 
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko 
personu datu aizsardzības likumu  
 

1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.12.2015. domes sēdes lēmumu izpildi 
2. Par /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
3. Par /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
4. Par /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
5. Par /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
6. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” izdošanu 
7. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu apsaimniekošanas 

komisijas nolikums” izdošanu 
 
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

8. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra 
saistošajos noteikumos Nr.15 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” precizēšanu 

9. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā 

 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

10. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/ 
 
Finanšu komitejas lēmumi 

11. Par pašpatēriņa un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles nolikuma apstiprināšanu un 
izsoles komisijas apstiprināšanu 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
13. Par ātri nolietojamā inventāra nodošanu pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un 

sporta centrs” bilancē 
14. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 30.jūlija iekšējos 

noteikumos Nr.4 „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”” 
izdošanu 

 
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
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20. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
27. Par nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības SIA „Saulkrastu komunālserviss” 

grāmatvedības bilancē 
28. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta “LIFE Ecosystem Services” 

realizācijai 
29. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu” 
izdošanu 

30. Par domes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu 
31. Par domes priekšsēdētāja vietnieka atlīdzības noteikšanu 
32. Par jaunas amata vietas izveidošanu Saulkrastu pašvaldības policijā 

 
Plkst.15:03 ierodas deputāti A.Deniškāne, S.Ancāne, N.Līcis 
 

§1 
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.12.2015. domes sēdes  

lēmumu izpildi 
Ziņo A.Arnis par 30.12.2015. domes sēdes lēmumu izpildi.  
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas jautājumi- 12. “Par zemes gabala nodošanu 
nomā”- ir pieteicies pretendents, jautājums tiks virzīts izskatīšanai komitejas sēdē.  
Sociālo jautājumu komitejas jautājumi- 14.“Par veselības un sociālo pakalpojumu cenu 
izmaiņām Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” un 
par vienošanās slēgšanu” - procesā, klients vēl nav parakstījis vienošanos.  
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi- 43.jautājums “Par ceļa servitūtu nodibināšanu 
pašvaldības zemes īpašumā Upes iela 54A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads” ir procesā.  
Pārējie lēmumi izpildīti. 

 
§2 

Par /vārds uzvārds/ deklarētās  
dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds uzvārds/, dzīvojoša /dzīvesvietas adrese/, 2015.gada 10.decembra 
iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 
deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, pildot likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos 
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās N.Līcis, 
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NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē: 
/deklarētās dzīvesvietas adrese/, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, 
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais 
akts sēdes protokola 1.pielikumā). 

 

§3 
Par /vārds uzvārds/deklarētās  
dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds uzvārds/ dzīvojoša /dzīvesvietas adrese/, 2015.gada 10.decembra 
iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 
deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, pildot likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos 
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās N.Līcis, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē: 
/deklarētās dzīvesvietas adrese/, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, 
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais 
akts sēdes protokola 2.pielikumā). 

 
§4 

Par /vārds uzvārds/deklarētās  
dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds uzvārds/, dzīvojoša /dzīvesvietas adrese/, 2015.gada 10.decembrī 
iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 
deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, pildot likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos 
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās N.Līcis, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē: 
deklarētās dzīvesvietas adrese/, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, 
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais 
akts sēdes protokola 3.pielikumā). 
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§5 
Par /vārds uzvārds/ deklarētās  
dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds uzvārds/ dzīvojoša /dzīvesvietas adrese/, 2015.gada 10.decembra 
iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 
deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, pildot likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos 
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās N.Līcis, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē: 
/deklarētās dzīvesvietas adrese/, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, 
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais 
akts sēdes protokola 4.pielikumā) . 

 

§6 
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” izdošanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
V.Spitane informē par nepieciešamajiem grozījumiem. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes 
2015.gada 30.decembrī iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi 
2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu 
novadā”” projektu un, pamatojoties uz Tautsaimniecības, vides un attīstības komitejas 
13.01.2016. atzinumu (protokols Nr.1/2016 §7) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 1.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.12 „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” 
(Saistošie noteikumi protokola 5.pielikumā). 

2. Izdotos 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. 
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§7 
Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu apsaimniekošanas 

komisijas nolikums” izdošanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
B.Veide par Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas nolikuma un deleģēšanas līguma ar SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” uzdevumiem. 
E.Grāvītis paskaidro, ka komisijas virsuzdevums pārraudzīt deleģēšanas līgumu un ar tā izpildi 
saistītos jautājumus. 
E.Grāvītis ierosina papildināt ar vienu punktu – “nodrošina informācijas apmaiņu starp 
pašvaldību un komersantu”. Debatēs piedalās: A.Silavnieks, G.Zonbergs, B.Veide, E.Grāvītis, 
J.Grabčiks. 
N.Līcis par nolikuma 6.7. punktu. Ierosina punktu 6.7. pārcelt par 5.13.punktu. Deputātiem 
iebildumu nav. 
 

Izskatot iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu 
apsaimniekošanas komisijas nolikums” projektu un, pamatojoties uz Tautsaimniecības, vides un 
attīstības komitejas atzinumu (13.01.2016. protokols Nr.1/2016§8) un likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Saulkrastu novada 
pašvaldības Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas nolikums” (protokola 6.pielikumā). 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.februārī. 
 

§8 
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.15 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” 
precizēšanu 

ZIŅO L.Vaidere 
V.Spitane lūdz precizēt lēmuma projekta 2. punktu – aizstāt vārdus “jānostrādā” ar vārdiem “var 
nostrādāt”.  
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes 
2015.gada 2.decembra iesniegumu par 2015.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2015 
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 
“Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” (turpmāk – noteikumi) precizēšanu, kas precizēti 
atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - ministrija) 2015.gada 
17.novembra atzinumam Nr.18-6/9414, Saulkrastu novada dome konstatē: 

1) atzinumā ministrija norāda, ka “pienākums daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri sasnieguši 
13 gadu vecumu, vasaras periodā tikt nodarbinātiem Saulkrastu pilsētas labiekārtošanas 
darbos nevar tikt noteikts, kā obligāts tikai tāpēc, ka daudzbērnu ģimenes bērniem 
piešķirtas brīvpusdienas”, tomēr noteikumi neparedz obligātu pienākumu, bet sniedz 
iespēju saņemt brīvpusdienas, ja tiek nostrādātas 20 stundas Saulkrastu pilsētas 
labiekārtošanas darbos; 

2) noteikumos precizēts 7.punkts, nosakot, ka “Lai saņemtu brīvpusdienas daudzbērnu 
ģimeņu bērni, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, pamatojoties uz vecāka vai aizbildņa 
rakstisku piekrišanu, vasaras periodā no mācībām brīvajā laikā var nostrādāt 20 stundas 
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vieglā, bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai nekaitīgā darbā, kas saistīts ar 
Saulkrastu pilsētas labiekārtošanu”; 

3) darbi, kurus veic bērni, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, atbilst Ministru kabineta 
2002.gada 8.janvāra noteikumos Nr.10 “Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt 
bērnus vecumā no 13 gadiem” noteiktajiem darbiem. 

Pamatojoties uz Sociālo jautājumu komitejas 2015.gada 16.decembra atzinumu 
(protokols Nr.10 §4), likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 45.panta 
ceturto daļu,  
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošos noteikumus Nr. SN 
24/2015 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos 
noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” (protokola 7.pielikumā). 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā 
noteiktajā kārtībā.  

3. Lēmumu un saistošos noteikumus 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt zināšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

§9 
Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā 

ZIŅO L.Vaidere 
 
 Izskatot Bērnu tiesību aizsardzības komisijas priekšsēdētājas Ingūnas Feldmanes 
07.01.2016. iesniegumu „Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā”, kas 
izskatīts 13.01.2016. Sociālo jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.1§1, un pamatojoties uz 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 23.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, 
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Papildināt Bērnu tiesību aizsardzības komisiju ar šādām personām: 

1.1. Anna Plauča – Saulkrastu vidusskolas sociālais pedagogs; 
1.2. Dace Seska – Saulkrastu sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar 
bērniem. 

2. Apstiprināt Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisiju šādā sastāvā: 
2.1. Ingūna Feldmane – Saulkrastu Bērnu un jauniešu dienas centra „Saulespuķe” vadītāja; 
2.2. Baiba Meldere – Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja; 
2.3. Dace Seska – Saulkrastu sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar 
bērniem; 
2.4. Sigita Kliedere – Zvejniekciema vidusskolas sociālais pedagogs; 
2.5. Anna Plauča – Saulkrastu vidusskolas sociālais pedagogs; 
2.6. Rota Ļihačeva – psihologs; 
2.7. Aleksandrs Inārs Zaharāns – Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks; 
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2.8. Jekaterina Bokše – Valsts policijas Rīgas policijas pārvaldes Saulkrastu iecirkņa 
kārtības policijas inspektore leitnante; 
2.9. Liene Sarma – Saulkrastu sociālā dienesta psiholoģe. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 01.02.2016. 
 

§10 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/ 

ZIŅO G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē 2016.gada 8.janvārī saņemts /vārds uzvārds/ (turpmāk – 
iesniedzēja), /deklarētās dzīvesvietas adrese/, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/, 
nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
13.janvāra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” 4.1-4.3. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem, bet 
atbilstoši saistošo noteikumu 2.punktā norādītajam iesniedzējas dēls sasniegs 1,5 gadu vecumu 
2016.gada 14.janvārī. Ievērojot iepriekš minēto, pašvaldības kompensācija var tikt piešķirta 
sākot ar 2016.gada 14.janvāri. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
13.janvāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1/2016§1), 
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 14.janvāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds 
uzvārds, personas kods/ 107,00 euro (viens simts septiņi euro 0 centi) mēnesī par to, ka 
viņas dēls /vārds uzvārds, personas kods/, apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, 
reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt līgumu ar /vārds uzvārds/par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu - desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds uzvārds/norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto 
līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
§11 

Par pašpatēriņa un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles nolikuma  
apstiprināšanu un izsoles komisijas apstiprināšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga 07.01.2016. iesniegumu par 
zvejas nomas tiesību izsoles organizēšanu pašpatēriņa un rūpnieciskajai zvejai Rīgas jūras līcī, 
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Saulkrastu novada teritorijā, kas izskatīts 13.01.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.1, 
pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta sesto un septīto daļu, Ministru kabineta 
11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 
un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 17., 43., 45. un 48.punktu 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Nodot izsolei pašpatēriņa zvejas nomas tiesības zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada 
teritorijā ar zvejas rīku lucīšu murds, izsoles veids – slēgta mutiska izsole ar augšupejošu 
soli. 

2. Nodot izsolei rūpnieciskās zvejas nomas tiesības zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu 
novada teritorijā ar zvejas rīku zivju murds, izsoles veids – slēgta mutiska izsole ar 
augšupejošu soli. 

3. Apstiprināt pašpatēriņa un rūpnieciskās zvejas nomas tiesību izsoles noteikumus 
(protokola 8.pielikumā). 

4. Izsoles rīkotājs - Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 
šādā sastāvā: 
Andris Silavnieks – domes deputāts, izsoles komisijas priekšsēdētājs; 
Artis Blankenbergs – nekustamo īpašumu speciālists; 
Jolanta Rudzīte – galvenā grāmatvede; 
Elmārs Brente – Valsts vides dienesta inspektors. 

 
§12 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda  
samaksas sadalīšanu termiņos 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 06.01.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 13.01.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.1§2, pamatojoties uz 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,  
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atlikt līdz 17.01.2017. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu EUR 
125.67 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 96.15 un nokavējuma nauda EUR 29.52, 
par nekustamo īpašumu /īpašuma adrese, īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, 
dzīvesvietas adrese/, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

 

Datums parāds nokavējuma nauda kopā 

17.02.2016. 8,01 2,46 10,47 

17.03.2016. 8,01 2,46 10,47 

18.04.2016. 8,01 2,46 10,47 

17.05.2016. 8,01 2,46 10,47 

17.06.2016. 8,01 2,46 10,47 
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18.07.2016. 8,01 2,46 10,47 

17.08.2016. 8,01 2,46 10,47 

19.09.2016. 8,01 2,46 10,47 

17.10.2016. 8,01 2,46 10,47 

17.11.2016. 8,01 2,46 10,47 

19.12.2016. 8,01 2,46 10,47 

17.01.2017. 8,04 2,46 10,50 

Kopā: 96,15 29,52 125,67 

2.  Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos mēneša laikā. Gadījumā, ja 
vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 

 
§13 

 Par ātri nolietojamā inventāra nodošanu pašvaldības aģentūras „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” bilancē 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora 
vietnieka Aivara Gavara 21.12.2015 iesniegumu par ātri nolietojamā inventāra nodošanu 
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” bilancē, kas izskatīts 2016.gada 
13.janvāra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.1) un, pamatojoties uz Ministru kabineta 
15.12.1999. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 
10. punktā noteikto,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Izslēgt no Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas bilances 

un uzņemt pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” bilancē: 
1.1. Inventāru: 

 
Skrituļošanas rampa M3 300912  2.gab 
Skrituļošanas rampa M9 490404 1.gab 
Skrituļošanas rampa M9 690013 1.gab 
Skrituļošanas rampa PR 211515 4.gab 
Skrituļošanas rampa PRI K391517 4.gab 
Skrituļošanas rampa SA3K 810315 1.gab 
Skrituļošanas rampa SLI 151515 2.gab 
Skrituļošanas rampa SLI 201512 2.gab 
Skrituļošanas rampa SLI 351512 4.gab 
 

1.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no bilancē 1.1. punktā minēto inventāru. 
1.3. Pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” grāmatvedībai uzņemt 

bilancē 1.1. punktā minēto inventāru. 
 
 
 
 
 



11 
 

§14 
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 30.jūlija iekšējos 

noteikumos Nr.4 „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”” 
izdošanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 30.jūlija 
iekšējos noteikumos Nr.4 „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”” 
projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (13.01.2016. protokols Nr.1/2016§6) 
un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2014.gada 30.jūlija iekšējos noteikumos Nr.4 „Par reprezentācijas izdevumu 
uzskaites un norakstīšanas kārtību”” (protokola 9.pielikumā). 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 
 

§15 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds uzvārds/ 
ZIŅO E.Grāvītis 

 
Izskatot /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 28.12.2015. iesniegumu, 

pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese/ laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.  

 
§16 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 29.12.2015. iesniegumu, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese/ laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.  

 
§17 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 23.12.2015. iesniegumu, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.1. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese / laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.  

 
§18 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 07.01.2016. iesniegumu, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese/ laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.  
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§19 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds uzvārds/ 
ZIŅO E.Grāvītis 

 
Izskatot /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 07.01.2016. iesniegumu, 

pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.1. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese / laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.  

 
§20 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
Izskatot /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 19.01.2016. iesniegumu, 

pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese / laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.  

 
§21 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
Izskatot /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 13.01.2016. iesniegumu, 

pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ: 
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds uzvārds, 

personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese / laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.  

 
§22 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
Izskatot /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 18.01.2016. iesniegumu, 

pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese/ laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.  

 
§23 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 14.01.2016. iesniegumu, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.3. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese / laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.  

 
§24 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 19.01.2016. iesniegumu, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.1. apakšpunktu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese / laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.  

 
§25 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
A.Blankenbergs informē par nekustamā īpašuma atrašanās vietu. L.Pilsētniece paskaidro, ka 
zemes ierīcības projekts atbilst normatīvo aktu prasībām, zemes īpašumu atļauts sadalīt.  
 
 Izskatot SIA ,,MERKO’’, juridiskā adrese Brīvības iela 40-47, Rīga, LV-1050, 
reģistrācijas Nr.40003335702, 04.01.2016. iesniegumu par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 
08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, un 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 
apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Mežveļas’’ (kadastra apzīmējums 
80330032486), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ – ,,Saulainā ieleja 83’’, 
Saulainā ieleja, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – ,, 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600” – platība 0,181 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – ,,Saulainā ieleja 82’’, 
Saulainā ieleja, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – ,, 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600” – platība 0,1917 ha. 

4. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,3’’ – ,,Saulainā ieleja 80’’, 
Saulainā ieleja, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – ,, 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600” – platība 0,1878 ha. 

5. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,4’’ – ,,Saulainā ieleja 81’’, 
Saulainā ieleja, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  ,, 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600” – platība 0,1377 ha. 

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. 

 
§26 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
N.Līcis informē, ka jaunizveidotajiem zemes gabaliem nevar noteikt lietošanas mērķi 
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“individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”. 
E.Grāvītis ierosina jautājumu virzīt izskatīšanai Tautsaimniecības, vides un attīstības komitejas 
sēdē, deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu. 
 
 Izskatot sagatavoto lēmuma projektu “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izskatīt jautājumu atkārtoti februāra Tautsaimniecības, vides un attīstības komitejas sēdē. 
 

§27 
Par nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības SIA „Saulkrastu komunālserviss” 

grāmatvedības bilancē 
 
ZIŅO E.Grāvītis. Informē deputātus par ievērojamiem grozījumiem sagatavotajā lēmuma 
projektā. Precizēts lēmuma projekta nosaukums – “Par pašvaldības SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanu”, lēmuma projekts jaunā redakcijā. 
S.Osīte par ēku nolietojumu. E.Grāvītis paskaidro, ka šī ir bilances vērtība, tirgus vērtība pēdējo 
reizi tika noteikta 2006. gadā. 
G.Lipinika lūdz precizēt lēmuma projekta 7.punktu – “Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā”  
 

Nekustamā īpašuma objekts Liepu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (ražošanas 
bāze, kadastra apzīmējums 80130030134 003, un noliktava, kadastra apzīmējums 80130030134 
004) tiek ilgstoši izmantots pašvaldības dibinātās kapitālsabiedrības SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” reģ. Nr. 40103027944 pamatdarbībā, kas ir - komunālo pakalpojumu 
organizēšana siltumapgādes jomā un ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 
uzturēšana, tādā veidā pildot pašvaldības deleģētos pārvaldes uzdevumus. Ņemot vērā, ka šobrīd 
ēku tehniskais stāvoklis Liepu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, neļauj šo nekustamā 
īpašuma objektu izmantot pašvaldības iestāžu vajadzībām, un lai nodrošinātu Saulkrastu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma objektu turpmāku racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu, ir 
lietderīgi un ekonomiski pamatoti minēto nekustamā īpašuma objektu ieguldīt pašvaldības SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālā.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 
pašvaldības mantu var atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Saskaņā ar minētā 
likuma 40.pantu, lēmumu par pašvaldības mantas ieguldīšanu esošas kapitālsabiedrības 
pamatkapitālā pieņemt pašvaldības dome un tas tiek novērtēts atbilstoši Komerclikuma 
prasībām. 
  Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome, var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par 
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Lai varētu palielināt SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālu ar mantisko 
ieguldījumu un pamatojoties uz 2016.gada 12.janvāra Saulkrastu novada pašvaldības 
izpilddirektora vietnieka A.Gavara iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
1.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
3.panta pirmās daļas 4.punktu, 40. pantu, 41. panta 3. punktu, Publiskas personas kapitāla daļu 
un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 49., 62., 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 
Komerclikuma 153., 154., 196., 198. un 201.pantu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Piekrist atsavināt un palielināt Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk-Pašvaldības) SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” (turpmāk-Sabiedrība) pamatkapitālu izdarot mantisku 
ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā. 

2. Uzdot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai veikt mantiskā ieguldījuma 
novērtēšanu Pašvaldības nekustamā īpašuma objektam Liepu ielā 3, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, kas sastāv no ražošanas bāzes, kadastra apzīmējums 80130030134 003 
un noliktavas, kadastra apzīmējums 80130030134 004, un mantiskā novērtējuma 
atzinumu nodot Sabiedrības valdes loceklim Guntaram Ozoliņam.  

3. Uzdot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai vienlaicīgi ar mantiskā 
novērtējuma atzinuma nodošanu Sabiedrībai, sagatavot šim lēmumam atbilstošu 
nodošanas – pieņemšanas aktu un nodot nekustamā īpašuma objektu Liepu ielā 3, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, Sabiedrības valdes loceklim Guntaram Ozoliņam, kuru 
Saulkrastu novada domes vārdā pilnvarots parakstīt Pašvaldības izpilddirektora vietnieks 
Aivars Gavars. 

4. Uzdot Sabiedrības valdes loceklim Guntaram Ozoliņam pieņemt ar nodošanas – 
pieņemšanas aktu nekustamā īpašuma objektu Liepu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā.  

5. Pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvim domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim, 
piedalīties Sabiedrības dalībnieku sapulcē un balsot „par” šim lēmumam atbilstošu 
pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu un statūtu grozījumu 
apstiprināšanu, kā arī parakstīt šim lēmumam atbilstošus dokumentus.  

6. Sabiedrības valdes loceklim Guntaram Ozoliņam nodrošināt visu darbību veikšanu, kas 
saistītas ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 
pēc tam, kad veikta daļu apmaksa un jaunās daļas ierakstītas dalībnieku reģistrā. Iesniegt 
Pašvaldībā Uzņēmuma reģistra lēmumu. 

7. Uzdot Sabiedrības valdes loceklim Guntaram Ozoliņam pēc pamatkapitāla palielināšanas 
reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, veikt normatīvajos aktos noteiktās 
darbības nekustamā īpašuma korroborācijai uz sava vārda Rīgas rajona tiesas 
zemesgrāmatu nodaļā. 

8. Uzdot Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc pamatkapitāla palielināšanas 
reģistrācijas komercreģistra iestādē, izslēgt no Saulkrastu novada pašvaldības bilances, 
ēku īpašumu – ražošanas bāzi, kadastra apzīmējums 80130030134 003, ekspluatācijā no 
30.09.2000., un noliktavu, kadastra apzīmējums 80130030134 004, ekspluatācijā no 
25.08.2010., Liepu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, par kopējo bilances uzskaites 
vērtību 15 813,80 euro, nolietojums 12 402,60 euro, atlikusī vērtība 3 411,20 euro uz 
31.12.2015  
Numurs Nosaukums Uzskaites 

vērt., EUR 
Nolietojums, 

EUR 
Atlikusī vērt., 

EUR 
1237 Ražošanas bāze 

Liepu iela 3, 
Saulkrasti 
 

 
11 986,27 

 
11 041,24 

 
945,03 

7112 Noliktava 
Liepu iela 3, 
Saulkrasti 
 

 
 3 827,53 

 
 1 361,36 

 
2 466,17 

KOPĀ 15 813,80 12 402,60 3 411,20 
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§28 

Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta  
“LIFE Ecosystem Services” realizācijai 

ZIŅO E.Grāvītis 
G.Vīgants – ir uzsākta iepirkumu procedūra, lai izstrādātu koncepciju. Aizņēmums 
nepieciešams, lai realizētu divas aktivitātes “LIFE” projekta ietvaros. 
S.Tiļuga informē par “LIFE” projekta mērķiem un finansējumu. Eiropas Komisijas 
līdzfinansējums ir 70%, 30% finansē pašvaldība. 
  

Izskatot Saulkrastu novada Finanšu daļas vadītāja– finansista G.Vīganta 22.01.2016. 
iesniegumu, pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un 
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2016.gadā uz 10 gadiem 83 746,00 euro apmērā, ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2017. 
projekta “LIFE Ecosystem Services” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu.  

 
§29 

Par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžeta  
apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par  
Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu” izdošanu 

 
Ziņo E.Grāvītis par pašvaldības 2016.gada budžetu. Pamatbudžeta plānotie ieņēmumi - 
7 926 340 eiro. Par plānotiem izdevumiem: algu palielinājums saistībā ar minimālo algu 
palielinājumu. Saņemtie priekšlikumi no deputātiem: SIA “Saulkrastu Komunālserviss” greidera 
iegādei līdzekļi nav paredzēti, saglabāta 80 000 eiro mērķdotācija hidrantu uzturēšanai. Līdzekļi 
no speciālā budžetā paredzēti 2 pasākumiem: Bērzu alejā kanalizācijas pārbūvei un dotācija 
31 000 eiro apmērā Zvejniekciema Kultūras nama pieslēgšanai pie centrālās apkures sistēmas. 
Atbalsts baznīcām – 1850 eiro apmērā ēku uzturēšanai. PSIA “Saulkrastu slimnīca” 
pamatkapitāla palielināšanai 28 000 eiro ultrasonogrāfijas aparāta iegādei un 5000 eiro 
apgaismes stabu uzbūvei. 
PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” aktivitātēm, sporta un kultūras kolektīvu atbalstīšanai 
budžeta projektā par 3 000 eiro tika samazināti domes administrācijas izdevumi, par 3 000 eiro 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas izdevumi, un par 4 000 eiro apsaimniekošanas nodaļas 
izdevumi. Līdzekļi novirzīti finansiālam atbalstam korim “ANIMA” 6600 eiro apmērā, 2300 
eiro pārcelti no domes pamatbudžeta pasākuma “Saulkrastu kokteilis” atbalstam un 540 eiro 
apmērā deju grupai “Desprerado” tehniskā aprīkojuma iegādei. 
Pie budžeta izskatīšanas tika saņemts A.Dulpiņa priekšlikums pārskatīt atbalsta apjomu 
pedagogiem, kas saņem atalgojumu no valsts mērķdotācijas - nodrošināt atbalstu 25% apmērā no 
darba algas atvaļinājumā aizejot. G.Vīgants informē par nepieciešamajām izmaiņām budžeta 
projektā saistībā ar A.Dulpiņa priekšlikumu. Papildus nepieciešami 10 928 eiro 4 iestādēm, lai 
nodrošinātu atbalstu 25% apmērā no darba algas. Deputāti atbalsta A.Dulpiņa priekšlikumu. 
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E.Grāvītis informē par plānoto aizņēmuma ņemšanu Vidrižu ielas ietves būvniecībai 140 000 
eiro apmērā. 
J.Grabčiks ierosina piešķirt 1000 eiro tērpu iegādei deju kolektīvam “Jūrdancis”. Deputāti 
atbalsta J.Grabčika priekšlikumu. 
E.Grāvītis par speciālo budžetu. Plānotie ieņēmumi 333 920 eiro, izdevumi 217 132 eiro. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes 2016.gada budžeta un speciālā budžeta projektu, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās 
daļas 1.puntu un 46.panta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likuma 
„Likums par budžetu un finanšu vadību” 6.pantu, likums „Par valsts budžetu 2016.gadam”,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu. 
2. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada saistošos noteikumus Nr.SN 

2/2016 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016. gada budžetu” 
(pielikumā). 

3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojumu rakstu triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 
pieejami Saulkrastu novada domes ēkā. 

 
Plkst.15:59 izsludina sēdes pārtraukumu  
Sēdi atsāk plkst.16:04 

 
§30 

Par domes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu  
ZIŅO E.Grāvītis 
 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
13.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, J.Grabčiks, 
A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, E.Grāvītis lēmuma pieņemšanā 
nepiedalās, 
 
NOLEMJ: 

1. Ar 2016.gada 1.februāri Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam noteikt mēnešalgu 
1646 euro (viens tūkstotis seši simti četrdesmit seši euro) mēnesī. 

2. Atcelt Saulkrastu novada domes 28.01.2015. lēmumu Nr.1 §36. 
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§31 
Par domes priekšsēdētāja vietnieka atlīdzības noteikšanu  

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
13.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, N.Līcis lēmuma 
pieņemšanā nepiedalās, 
 
NOLEMJ: 

1. Ar 2016.gada 1.februāri Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietniekam noteikt 
mēnešalgu 1361 euro (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit viens euro) mēnesī. 

2. Atcelt Saulkrastu novada domes 28.01.2015. lēmumu Nr.1 §37. 
 

§32 
Par jaunas amata vietas izveidošanu  

Saulkrastu pašvaldības policijā 
ZIŅO E.Grāvītis 
A.I.Zaharāns informē par situāciju Saulkrastu novadā.  
 

Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka 
A.I.Zaharāna 26.01.2016.iesniegums par jaunas amata vietas “Administratīvās nodaļas vecākais 
inspektors” izveidošanu. 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu preventīvo un izglītojošo darbu ar nepilngadīgajiem, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, MK 
30.11.2010.noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, MK 
29.01.2013. noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26., 27. un 28.punktiem, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Deniškāne, G.Zonbergs, S.Ancāne, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izveidot Saulkrastu pašvaldības policijā amata vietu “Administratīvās nodaļas vecākais 
inspektors”. 

Amatu saime, 
apakšsaime 

Amata 
līmenis 

 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa  

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  
(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas  
kods 

28.4. 
Pašvaldības 

policija 
II B 

Administratīvās 
nodaļas 
vecākais 

inspektors  

1 8 1093 618 3355 08 

 
2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.februārī. 
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3. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks 
A.I.Zaharāns. 

 
 

 

Sēdi slēdz 16:13 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
vecākā lietvede   Irina Gavrilova 

 
 
Protokols parakstīts 01.02.2016. 


