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Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

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

 
DOMES SĒDES  

PROTOKOLS NR.2/2016 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 2016.gada 24.februārī 
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, Līga Vaidere, Selga Osīte, Bruno Veide, 
Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Andris Silavnieks, Antra Deniškāne, Guntars Zonbergs, 
Mārtiņš Kišuro. 
 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis, 
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās 
grāmatvedes vietniece Astrīda Andersone, finansists Gatis Vīgants, Lietvedības un personāla 
nodaļas vadītāja - personāla speciāliste Sanita Saksone, Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila, 
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane, Juridiskās nodaļas juriste Sabīna, Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja Solveiga Tiļuga, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja 
Anita Līce, Sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane, Nekustamā īpašuma speciālists 
Artis Blankenbergs, Saulkrastu Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece 
Iestāžu vadītāji: Vidzemes Jūrmalas mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska 
 
Nepiedalās deputāti: 
Santa Ancāne (aizņemta pamatdarbā) 
Jurģis Grabčiks (atvaļinājumā) 
Aiva Aparjode (iemesls nav zināms) 
Igors Žukovs (iemesls nav zināms) 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi un aicina deputātus:  

1. Izslēgt no darba kārtības šādus jautājumus: 
- Par Saulkrastu novada domes 26.11.2014. lēmuma Nr. 16§29 “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa palielināšanu vidi degradējošai ēkai Kapteiņu ielā 2” atcelšanu 
- Par Saulkrastu novada domes 26.11.2014. lēmuma Nr. 16§32 “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa palielināšanu vidi degradējošām ēkām Jūras prospektā 2A”atcelšanu 
 

2.  papildināt izsludināto darba kārtību ar šādiem jautājumiem: 
- Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 
- Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu 
- Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu 
- Par amata vietas izveidošanu 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko 
personu datu aizsardzības likumu  

 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.01.2016. domes sēdes lēmumu izpildi 
2. Par /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
3. Par /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

4. Par Saulkrastu Tūrisma informācijas centra 2015.gada pārskata apstiprināšanu 
5. Par zemes vienību atdalīšanu, jaunu īpašumu izveidošanu, adreses piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu 
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
7. Par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu 
8. Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 
9. Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 
10. Par pārstāvja deleģēšanu 

 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

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

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
15. Par Saulkrastu novada domes 26.11.2014. lēmuma Nr. 16§31 “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa palielināšanu vidi degradējošām ēkām “ZPR-Ikriņi” atcelšanu 
16. Par papildus finansējuma piešķiršanu Zvejniekciema vidusskolai 
17. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai 
personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” izdošanu 

18. Par iekšējo noteikumu „Grozījums Saulkrastu novada domes 2016.gada 27.janvāra 
iekšējos noteikumos Nr.1 “Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu apsaimniekošanas 
komisijas nolikums” apstiprināšanu 

19. Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar Valsts ieņēmumu dienestu 
20. Par tiešo līdzdalību SIA “ZAAO” 
21. Par 27.01.2016 domes sēdes lēmuma Nr.1§27 “Par pašvaldības SIA “Saulkrastu 

komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanu” precizēšanu 
22. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds uzvārds/ 
23. Par izmaiņām Zemes komisijas, Dzīvokļu komisijas, Atļauju komisijas un Ielu un ceļu 

apsaimniekošanas komisijas sastāvā 
24. Par Saulkrastu novada kredītu procentu pārrēķiniem 
25. Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes savstarpējiem 

norēķiniem apstiprināšanu 
26. Par pašvaldības īpašumu platību precizēšanu 
27. Par pašvaldības īpašuma domājamo daļu precizēšanu 
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28. Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē un platību precizēšanu 
29. Par finansiālu atbalstu kolektīvam “Sunbeach” braucienam uz līnijdeju festivālu Vācijā 

 
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
33. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
35. Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar Rīgas plānošanas reģionu 
36. Par Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centra dalību projektu konkursā  
37. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
39. Par izmaiņām Skultes ostas valdē 
40. Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 
41. Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu 
42. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu 
43. Par amata vietas izveidošanu 

 
§1 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.01.2016. domes sēdes lēmumu izpildi 
Ziņo A.Arnis par 27.01.2016. domes sēdes lēmumu izpildi.  
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmums par saistošo noteikumu “Grozījumi 
2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu 
novadā”” izdošanu – noteikumi 02.02.2016. nosūtīti VARAM, atzinums vēl nav saņemts. 
Sociālo jautājumu komitejas jautājums par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā”” precizēšanu, ir saņemti iebildumi no VARAM, jautājums tiks virzīts 
izskatīšanai marta komitejas sēdē.  
Lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
grāmatvedības bilancē ir procesā - ir pasūtīts, bet vēl nav saņemts vērtējums. 

 
§2 

Par /vārds uzvārds/ deklarētās  
dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2016.gada 5.janvāra 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”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

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

 

§3 
Par /vārds uzvārds/ deklarētās  
dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2016.gada 5.janvāra 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”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
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 protokola 
2.pielikumā). 

 
§4 

Par Saulkrastu Tūrisma informācijas centra  
2015.gada pārskata apstiprināšanu 

ZIŅO N.Līcis, sniedz ieskatu par TIC darbību 2015.gadā. 
 

Izskatot Saulkrastu Tūrisma informācijas centra vadītājas Gitas Memmēnas 20.01.2016. 
iesniegumu, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 10.02.2016. sēdē 
(protokols Nr.2, §9), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Saulkrastu tūrisma informācijas centra nolikuma 16.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu Tūrisma informācijas centra 2015.gada pārskatu (protokola 
3.pielikumā). 
 

§5 

Par zemes vienību atdalīšanu, jaunu īpašumu izveidošanu,  
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

ZIŅO N.Līcis 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 
08.02.2016. iesniegumu, kurš izskatīts 10.02.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē, protokols Nr.2, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 
08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, Ministru kabineta 
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20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Zvejnieku iela 13, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr. 80130010382, atdalītajām zemes vienībai piešķirot adresi, izveidojot divus 
jaunus nekustamos īpašumus. 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130010402, platība 0,1168 ha, adresi 
Airu iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi - individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0601. 

3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130010403, platība 0,0322ha, adresi 
Airu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi - individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0601. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130010382, platība 2,412 ha, nemainīt adresi, 
nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201 

 
§6 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
un lietošanas mērķa noteikšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese/  un /vārds 
uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese/  25.01.2016. iesniegumu, kurš izskatīts 
10.02.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 6, pamatojoties 
uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu 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”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Jaunšķilteri’’ (kadastra apzīmējums 
803300400655), un ,,Jaunladiņi’’ (kadastra apz. 80330040185), Lilaste, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Noteikt īpašumam ,,Jaunšķilteri’’, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0600, 
platība 0,3001 ha. 

3. Noteikt īpašumam ,,Jaunladiņi’’, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, dalīto 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0601, platība 0,12 
ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, platība 
0,4039 ha. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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§7 
Par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu  

ZIŅO E.Grāvītis. Iebildumi un ierosinājumi netika saņemti. Publiskajā apspriešanā piedalījās 3 
personas. 
S.Osīte par nozāģētiem kokiem. N.Līcis paskaidro, ka koki pieder zemes īpašniekam.  
N.Līcis ierosina precizēt lēmuma projekta 2.punktu un izteikt šādā redakcijā: “Atļaut koku 
nozāģēšanu Ainažu ielā 28A, atbilstoši akceptētam projektam „Veikals Ainažu ielā 28A””. 
Deputātiem iebildumu nav. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Apstādījumu aizsardzības komisijas priekšsēdētājas 
I.Jurkevičas 25.01.2016. iesniegumu, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 10.02.2016 sēdē (prot. Nr.2), pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija 
noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu Nr.20 “Par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā” 6. un 
9.punktu, Saulkrastu novada domes 30.12.2015. lēmumu „Par publiskās apspriešanas rīkošanu 
koku nozāģēšanai” (prot.Nr.18§7),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus. 
2. Atļaut koku nozāģēšanu Ainažu ielā 28A, Saulkrastos atbilstoši akceptētam projektam 

„Veikals Ainažu ielā 28A”. 
 

§8 
Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 

ZIŅO N.Līcis. 
N.Līcis ierosina lēmuma projekta 2. punktu svītrot. Deputātiem iebildumu nav. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas 
A.Līces 12.01.2016. iesniegumu par Saulkrastu novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo 
pašvaldību tīklā (NVPT), kurš ietver veselības uzlabošanas pasākumu iekļaušanu politisko un 
sociālo jautājumu risināšanas darba kārtībā, kā arī sekmē pašvaldības atpazīstamību, paaugstinot 
statusu un radot iespēju pašvaldībai iegūt: 

 metodoloģisku un konsultatīvu atbalstu sabiedrības veselības veicināšanas 
programmu un darba plānu izstrādē;  

 bezmaksas Pasaules Veselības organizācijas (PVO) apmācības un seminārus; 
 pieredzes un labās prakses apmaiņu Latvijas pašvaldībās, kā arī pieredzes un labās 

prakses apmaiņas iespējas ar citu valstu Nacionālo veselīgo pilsētu/pašvaldību 
kustības dalībvalstīm; 

 jaunus kontaktus un regulāras tikšanās, kā arī jaunāko informāciju un materiālus par 
veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu; 

 priekšrocības Eiropas Savienības fondu izlietojumā, 
pamatojoties uz 2016.gada 10.februāra Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu 
(protokols Nr.2) un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ:  

1. Atbalstīt Saulkrastu novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. 
2. Par politisko amatpersonu, kura ir atbildīga par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla 

pasākumu īstenošanu Saulkrastu novadā iecelt Saulkrastu novada domes deputāti Aivu 
Aparjodi. 

3. Par atbildīgo darbinieci – Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatori, kura koordinē 
Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla noteikto kritēriju ieviešanu Saulkrastu novadā iecelt 
Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju Anitu Līci. 

 
§9 

Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumā  
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda  

ZIŅO E.Grāvītis 
E.Grāvītis ierosina papildināt lēmuma projektu ar vārdiem: “Pašvaldības finansējumu paredzēt 
no Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada speciālā budžeta izdevumu pozīcijas “Dabas 
resursu nodoklis”. Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas 
Anitas Līces 2016.gada 4.februāra iesniegumu, kas izskatīts 2016.gada 10.februāra 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (prot.Nr.2), par dalību Lauku atbalsta 
dienesta izsludinātajā konkursā valsts atbalsta pasākumos zivsaimniecības attīstībai no Zivju 
fonda finanšu līdzekļiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 
punktu, kā arī Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par valsts 
atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem”,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā konkursā valsts atbalsta pasākumā 
„Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī 
privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” no Zivju fonda ar projektiem:  
1.1.  „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 2016. 

gadā” par kopējo summu 9399,85 euro, no kuriem Zivju fonda finansējums 8999,85 
euro, pašvaldības finansējums 400,00 euro;  

1.2. „Dabisko nārsta vietu atjaunošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada teritorijā” par 
kopējo summu 9315,00 euro, no kuriem Zivju fonda finansējums 8915,00 euro, 
pašvaldības finansējums 400,00 euro;  

1.3. „Dabisko nārsta vietu atjaunošana Pēterupes upē Saulkrastu novada teritorijā” 
par kopējo summu 9215,00 euro, no kuriem Zivju fonda finansējums 8815,00 euro, 
pašvaldības finansējums 400,00 euro.  

2. Pašvaldības finansējumu paredzēt no Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada speciālā 
budžeta izdevumu pozīcijas “Dabas resursu nodoklis”. 
 
 
 
 
 
 



8 
 

§10 
Par pārstāvja deleģēšanu  

ZIŅO E.Grāvītis 
 
Izskatot Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” (turpmāk arī Biedrība) 

valdes priekšsēdētajas Zanes Seržantes 11.01.2016.iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu Biedrībā 
un ņemot vērā, ka Saulkrastu novada dome ir pilntiesīgs Biedrības biedrs, kā arī Biedrības statūti 
nosaka, ka Saulkrastu novada domei Biedrības padomē ir jāizvirza savs pārstāvis, pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu, Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas 13.01.2016. sēdes atzinumu Nr.1§6 un Biedrības statūtu 8.1.apakšpunktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Par Saulkrastu novada domes pārstāvi Publisko un privāto partnerattiecību biedrībā 
„Sernikon” izvirzīt Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju 
Solveigu Tiļugu. 

 
§11 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/ 
ZIŅO G.Zonbergs 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 8.februārī saņemts /vārds uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/ (turpmāk – iesniedzējs), iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /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 
10.februāra 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” 2.punktā un 4.1-4.3. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem 
kritērijiem. 

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 
10.februāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.2/2016§1), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks,), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.februāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds 
uzvārds, personas kods/ 107,00 euro (viens simts septiņi euro, 00 centi) mēnesī par to, ka 
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viņas meita /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. 

 
§12 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
ZIŅO E.Grāvītis  
 

Izskatot /vārds uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 20.01.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 10.02.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.2§3, pamatojoties uz 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks,), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atlikt līdz 21.12.2016. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu EUR 
333,26 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 297,17 un nokavējuma nauda EUR 36,09, par 
nekustamo īpašumu /īpašuma adrese, kadastra apzīmējums/, īpašnieks /vārds uzvārds, 
personas kods, dzīvesvietas adrese/ saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 
 

Datums 
Parāds 
EUR 

Nokavējuma 
nauda 
EUR 

Kopā 
EUR 

21.03.2016. 29,72 3,60 33,32 

21.04.2016. 29,72 3,69 33,41 

23.05.2016. 29,72 3,60 33,32 

21.06.2016. 29,72 3,60 33,32 

21.07.2016. 29,72 3,60 33,32 

22.08.2016. 29,72 3,60 33,32 

21.09.2016. 29,72 3,60 33,32 

21.10.2016. 29,72 3,60 33,32 

21.11.2016. 29,71 3,60 33,31 

21.12.2016. 29,70 3,60 33,30 

Kopā: 297,17 36,09 333,26 

 
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos mēneša laikā. Gadījumā, ja 

vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
 

§13 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 27.01.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 10.02.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.2§5, pamatojoties uz 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Atlikt līdz 28.08.2016. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu EUR 

759,98 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 691,10 un nokavējuma nauda EUR 68,88, par 
nekustamajiem īpašumiem /trīs īpašumu nosaukumi, un kadastra apzīmējumi/  īpašnieks 
/vārds uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese/ saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

 

Datums 
Parāds 
EUR 

Nokavējuma 
nauda 
EUR 

Kopā 
EUR 

21.03.2016. 115,23 11,48 126,71 

21.04.2016. 115,17 11,48 126,65 

23.05.2016. 115,18 11,48 126,66 

21.06.2016. 115,18 11,48 126,66 

21.07.2016. 115,17 11,48 126,65 

22.08.2016. 115,17 11,48 126,65 

Kopā 691,10 68,88 759,98 

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

 
§14 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 27.01.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 10.02.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.2§4, pamatojoties uz 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atlikt līdz 21.12.2016. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu EUR 
129,97 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 119,37 un nokavējuma nauda EUR 10,60, 
par nekustamo īpašumu /īpašuma adrese, kadastra apzīmējums/ īpašnieks /vārds uzvārds, 
personas kods, dzīvesvietas adrese/ saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 
 

Datums 
Parāds 
EUR 

Nokavējuma 
nauda 
EUR 

Kopā  
EUR 

21.03.2016. 11,94 1,06 13,00 

21.04.2016. 11,94 1,06 13,00 

23.05.2016. 11,94 1,06 13,00 

21.06.2016. 11,94 1,06 13,00 

21.07.2016. 11,94 1,06 13,00 

22.08.2016. 11,94 1,06 13,00 
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21.09.2016. 11,94 1,06 13,00 

21.10.2016. 11,93 1,06 12,99 

21.11.2016. 11,93 1,06 12,99 

21.12.2016. 11,93 1,06 12,99 

Kopā: 119,37 10,60 129,97 

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

§15 
Par Saulkrastu novada domes 26.11.2014. lēmuma Nr. 16§31 “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa palielināšanu vidi degradējošām ēkām “ZPR-Ikriņi” 
atcelšanu 

 
ZIŅO E.Grāvītis.  
H.Bila lūdz precizēt lēmuma nosaukumu – „Par vidi degradējošas būves statusa atcelšanu”.  
E.Grāvītis lūdz apstiprināt lēmuma projektu šādā redakcijā:  

1. Atcelt nekustamajam īpašumam “ZPR-Ikriņi”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā 
statusu “vidi degradējoša būve” ar 2016.gada 1.martu, ja nekustamā īpašuma apsekošanas 
komisija konstatē, ka nekustamais īpašums “ZPR-Ikriņi” ir savests pienācīgā kārtībā un 
būves trūkumi ir novērsti. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 
Debatēs piedalās: S.Osīte, E.Grāvītis, A.Deniškāne, N.Līcis. E.Gravītis paskaidro, ka šobrīd 
statuss tiks atcelts, ja gada laikā situācija nemainās, vidi degradējošas būves statuss tiks 
atjaunots. 
 

Izskatot SIA “Export Service Laval AB” 14.01.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 10.02.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.2§2 un ievērojot, ka 
nekustamajam īpašumam “ZPR-Ikriņi”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā (kadastra Nr.8033 
001 0356), saskaņā ar ierakstu Nr.4.2 4.3 Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļas Saulkrastu 
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1486, 2015.gada 22.decembrī ir mainījies īpašnieks, 
pamatojoties uz likuma ‘Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un ņemot vērā 
Saulkrastu novada domes 29.07.2015. saistošos noteikumus Nr.SN 17/2015 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām 
būvēm”,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atcelt nekustamajam īpašumam “ZPR-Ikriņi”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā 
statusu “vidi degradējoša būve” ar 2016.gada 1.martu, ja nekustamā īpašuma apsekošanas 
komisija konstatē, ka nekustamais īpašums “ZPR-Ikriņi” ir savests pienācīgā kārtībā un 
būves trūkumi ir novērsti. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 
 

§16 
Par papildus finansējuma piešķiršanu Zvejniekciema vidusskolai 

ZIŅO E.Grāvītis 
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 Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 26.01.2016. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.02.2016. sēdē (protokols Nr.2/2016§6), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt 215,00 euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Zvejniekciema 
vidusskolas (Struktūrvienība 03) budžeta ekonomiskās klasifikācijas kodā 1228 
(Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem neaprēķina 
iemaksas), lai atmaksātu apbedīšanas pabalstu. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN2/2016 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§17 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai 

personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” izdošanu 

ZIŅO E.Grāvītis. Atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos, saistošajos noteikumos tiek 
atspoguļotas pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu saņemšanas izmaksas vienam bērnam -
249 euro. H.Bila paskaidro, ka grozījumus saistošajos noteikumos ir jāveic katru gadu.  

 
 Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 13.janvāra 
vēstuli „Par saistošo noteikumu aktualizēšanu” un Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas 
vadītājas H.Bilas 2016.gada 8.februārī iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei”” projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 10.02.2016. 
atzinumu (protokols Nr.2/2016 §7) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
1.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks,), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības 
kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei”” (protokola 4.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 noteiktajā kārtībā. 
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§18 

Par iekšējo noteikumu „Grozījums Saulkrastu novada domes 2016.gada 27.janvāra 
iekšējos noteikumos Nr.1 “Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu apsaimniekošanas 

komisijas nolikums” apstiprināšanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes V.Spitanes 2016.gada 5.februāra 
iesniegumu par grozījumu Saulkrastu novada domes 2016.gada 27.janvāra iekšējos noteikumos 
Nr.1 “Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas nolikums” un, 
pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (10.02.2016. protokols Nr.2/2016§8) un likuma 
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus „Grozījums Saulkrastu novada 
domes 2016.gada 27.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1 “Saulkrastu novada pašvaldības 
Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas nolikums” (protokola 5.pielikumā). 

 
§19 

Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu  
ar Valsts ieņēmumu dienestu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot Valsts ieņēmumu dienesta 2016.gada 14.janvārī iesniegto sadarbības līguma 
projektu „Par informācijas sniegšanu tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras E-pakalpojumu infrastruktūru”, kas nosaka sadarbības kārtību, lai tiešsaistes režīmā 
saņemtu informāciju par fizisko personu ienākumiem un ienākumu izmaksātājiem, Valsts 
ieņēmumu dienestā reģistrētām iestādēm, struktūrvienībām, saimnieciskās darbības veicējiem, 
fizisko personu darba attiecību statusiem, Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu 
(nodevu) parāda esamību vai neesamību, nodokļu maksātāja apgādājamajiem un informāciju par 
pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statusiem, kas izskatīts Finanšu komitejas 2016.gada 
10.februāra sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās 
daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
54.panta piekto daļu un 61.pantu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt sadarbības līguma projektu „Par informācijas sniegšanu tiešsaistes 
režīmā, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras E-pakalpojumu 
infrastruktūru”, lai nodrošinātu Saulkrastu sociālā dienesta funkciju izpildi.  

2. Noslēgt ar Valsts ieņēmumu dienestu sadarbības līgumu „Par informācijas sniegšanu 
tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras E-pakalpojumu 
infrastruktūru” (sadarbības līgums protokola 6.pielikumā).  
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§20 

Par tiešo līdzdalību SIA “ZAAO” 
ZIŅO E.Grāvītis 
 

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likums (turpmāk – Likums). Saskaņā ar minētā Likuma pārejas noteikumu 11.punktu 
Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija saskaņā ar šā likuma 7.pantu līdz 2016.gada 
1.janvārim pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likuma 7.panta pirmajā 
daļā noteikts, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru 
tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem. Šo prasību 
nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav 
atsavināmas. Minētā panta otrajā daļā noteikts, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības 
saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. 
Lēmumā ietver: 

1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4. panta nosacījumiem; 
2) vispārējo stratēģisko mērķi. 
Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos. 
Ņemot vērā minēto, Saulkrastu novada pašvaldības domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem 

lēmums, kurā tai jāizvērtē Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzdalības SIA 
“ZAAO” atbilstība Likuma 4.panta nosacījumiem, proti, vai SIA “ZAAO” komercdarbības 
veikšana atbilst kādai no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajām 
pazīmēm, kā arī jānosaka SIA “ZAAO” vispārējais stratēģiskais mērķis. 

 
I. Par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

4.panta nosacījumiem 
 
Publiskās personas, tostarp pašvaldības, parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai 

izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 87.panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas šādos gadījumos: 

1) veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai; 
2) sniedzot pakalpojumus; 
3) veicot komercdarbību. 
Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti 

Valsts pārvaldes iekārta likuma 88.panta pirmajā daļā, proti: 
1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 
2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā 

pakalpojuma pieejamību; 
3) stratēģiski svarīgā nozarē; 
4) jaunā nozarē; 
5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; 
6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku 

kvalitātes standartu. 
Saskaņā ar minētā panta otro daļu komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas 

personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību. 
Dome izvērtēja SIA “ZAAO” komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

88.panta pirmajai daļai un konstatē, ka atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu ir Pašvaldībai stratēģiski svarīga nozare. 
Lēmuma pamatojumā Dome konstatē arī citas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai 
daļai atbilstošas SIA “ZAAO” komercdarbības pazīmes: 

- pašvaldības, kas ir SIA “ZAAO” kapitāla daļu īpašnieces, veikušas būtiskus 
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ieguldījumus kapitālsabiedrības infrastruktūrā (11,50 milj. latu jeb 16,36 milj. euro), 
uzņemoties arī ilgtermiņa saistības, par kurām ir sniegti valsts galvojumi. Papildus 
minētajam uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi SIA “ZAAO”, lai nodrošinātu likuma 
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās 
funkcijas īstenošanu, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūrā ir investējis 15.4 
milj. EUR, kur puse ir investēta poligona ”Daibe” attīstībā, un 11% dalītās atkritumu 
vākšanas infrastruktūras attīstībā. Līdz ar to SIA “ZAAO” komercdarbība atbilst 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 5.punktam; 

- Pašvaldības dalība SIA “ZAAO” ir nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu 
īstenošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā ne tikai Pašvaldības, bet arī pārējo 
pašvaldību, kuras ir SIA “ZAAO” kapitāla daļu īpašnieces, teritorijās. Šajā gadījumā 
konstatējama SIA “ZAAO” komercdarbības atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktam. 
 

Ņemot vērā minēto, kā arī Lēmumā ietverto pamatojumu, secināms, ka Pašvaldības 
līdzdalība SIA “ZAAO” atbilst Likuma 4.panta nosacījumiem un līdz ar to tai ir saglabājama 
tieša līdzdalība SIA “ZAAO”. 

 
II. Vispārējais stratēģiskais mērķis 
 
SIA “ZAAO” ir Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionu pašvaldību 

dibināta kapitālsabiedrība. SIA „ZAAO” 1998.gada 23.oktobra dibināšanas līgumā kā 
kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis norādīts, līgumslēdzējpusēm apvienojot daļu savu 
materiālo līdzekļu un resursu, izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu atkritumu 
apsaimniekošanas problēmām Ziemeļvidzemes reģionā un nodarboties ar saimniecisko atkritumu 
apsaimniekošanu atbilstoši ekoloģiskajām prasībām.  

Šobrīd SIA „ZAAO” darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, 
apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana, sagatavošana apglabāšanai un apglabāšana, kā arī 
sabiedrības izglītošana. Var uzskatīt, ka SIA „ZAAO” Pašvaldības teritorijā ir ieviesusi sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kuras darbība atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
Taču jāņem vērā, ka turpmākajā periodā ir nepieciešama šīs sistēmas darbības attīstība, lai 
nodrošinātu to prasību izpildu, kuras valstij kopumā un pašvaldībām būs saistošas nākotnē. 
Tādējādi par SIA „ZAAO” stratēģisko mērķi ir uzskatāma atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojuma nodrošināšana pašvaldību teritorijā tādā veidā, lai: 

1) tiktu ievērotas: 
- normatīvo aktu prasības, t.sk. Eiropas Savienības noteiktie mērķi attiecībā uz 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti; 
- valsts, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu noteikumi; 
- kapitālsabiedrības kvalitātes vadības sistēmas normas; 
- klientu maksātspējas robežas; 

2) pakalpojums atbilstu SIA „ZAAO” izvirzītajiem pakalpojuma kvalitātes kritērijiem; 
3) SIA „ZAAO” darbotos rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās pieejamās 

tehnoloģiskās metodes; 
4) sniegtie pakalpojumi būtu elastīgi, t.i., lai maksimāli tiktu nodrošināta individuāla pieeja 

atbilstoši klienta vajadzībām, nesadārdzinot izmaksas; 
5) pakalpojuma sniegšana būtu saistīta ar klientu vides apziņas veidošanu, kas veicinātu 

kapitālsabiedrības apgrozījuma pieaugumu; 
6) sadarbībā ar pašvaldību tiktu rasts labākais risinājums pakalpojuma nodrošināšanai 

konkrētajā pašvaldībā.  
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, un Juridiskās nodaļas juristes S.Podskočijas 03.02.2016. 

atzinumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.02.2016 sēdē, protokols 
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Nr.2§10, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 
15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu, 88.panta 
pirmo un otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 
4.panta pirmo daļu, 7.panta pirmo un otro daļu, pārejas noteikumu 11.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Atzīt Saulkrastu novada domes līdzdalību SIA “ZAAO” par atbilstošu Publiskas personas 
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem. 

2. Noteikt, ka SIA “ZAAO” vispārējais stratēģiskais mērķis ir sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana un attīstība tādā veidā, kas nodrošina normatīvo 
aktu prasību, tajā skaitā Eiropas Savienības noteikto mērķu attiecībā uz atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti, ievērošanu. 

 
§21 

Par 27.01.2016 domes sēdes lēmuma Nr.1§27 “Par pašvaldības SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanu” precizēšanu 

ZIŅO E.Grāvītis. Lūdz precizēt lēmuma projekta 1.punktu un izteikt šādā redakcijā:  
1. Precizēt 27.01.2016 domes sēdes lēmuma Nr.1§27“Par pašvaldības SIA “Saulkrastu 

komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanu” 7.punktu, izsakot to šādā redakcijā:  
 
“7. Ņemot vērā, ka Sabiedrība ir 100% pašvaldības kapitālsabiedrība, kas dibināta 
pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, 
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), sniedzot pakalpojumus Saulkrastu 
novada pašvaldības iedzīvotājiem, un nekustamais īpašums Liepu ielā 3, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, ir tieši saistīts ar Sabiedrības pamatdarbības nodrošināšanu, un tas ir 
reģistrējams zemesgrāmatā uz Sabiedrības vārda,  
uzdot Sabiedrības valdes loceklim Guntaram Ozoliņam pēc pamatkapitāla palielināšanas 
reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā veikt normatīvajos aktos noteiktās 
darbības nekustamā īpašuma korroborācijai uz SIA “Saulkrastu komunālserviss”, 
vienotais reģistrācijas Nr.40103027944, vārda Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā.”. 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

Saskaņā ar 27.01.2016 domes sēdes lēmuma Nr.1§27 “Par pašvaldības SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanu” un izvērtējot Juridiskās nodaļas juristes 
S.Podskočijas 05.02.2016 iesniegumu par 27.01.2016 domes lēmuma Nr.1§27 “Par pašvaldības 
SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanu” precizēšanu, kas skatīts Finanšu 
komitejas 10.02.2016 sēdē (prot. Nr.2§11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40.pantu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Precizēt 27.01.2016 domes sēdes lēmuma Nr.1§27“Par pašvaldības SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanu” 7.punktu, izsakot to šādā redakcijā:  
 
“7. Ņemot vērā, ka Sabiedrība ir 100% pašvaldības kapitālsabiedrība, kas dibināta 
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pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, 
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), sniedzot pakalpojumus Saulkrastu 
novada pašvaldības iedzīvotājiem, un nekustamais īpašums Liepu ielā 3, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, ir tieši saistīts ar Sabiedrības pamatdarbības nodrošināšanu, un tas ir 
reģistrējams zemesgrāmatā uz Sabiedrības vārda,  

uzdot Sabiedrības valdes loceklim Guntaram Ozoliņam pēc pamatkapitāla palielināšanas 
reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā veikt normatīvajos aktos noteiktās 
darbības nekustamā īpašuma korroborācijai uz SIA “Saulkrastu komunālserviss”, 
vienotais reģistrācijas Nr.40103027944, vārda Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā.”. 

  
§22 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
ar /vārds uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis.  
H.Bila norāda uz kļūdu līguma projekta 3.1.punktā.  
 
 Izskatot /vārds uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 21.09.2015. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.12.2015. sēdē, 
protokols Nr. 12, 13.01.2016. sēdē, protokols Nr. 1, un Finanšu komitejas 10.02.2016. sēdē, 
protokols Nr.2, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi 
par publiskas personas zemes nomu” 18. un 18.3. punktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar /vārds uzvārds, personas kods/  zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem 
bez apbūves tiesībām par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma „Ķīšupes 
dārziņi”, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 001 0383, daļas 10 
650 m2 platībā nomu, teritorijas labiekārtošanai. 

2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, kas 2016. gadā 
ir EUR 19,17 (deviņpadsmit euro, 17 euro centi) un EUR 4,03 (četri euro 03 euro centi) 
21% PVN, kopā gadā EUR 23,20 (divdesmit trīs euro 20 euro centi). 

3. Zemes nomas līgumā noteikt, ka nomāto teritoriju aizliegts nožogot un nomniekam 
jāievēro zemesgrāmatā reģistrētie īpašuma „Ķīšupes mežs” apgrūtinājumi – Ķīšupes 
aizsargjosla un tauvas josla. (protokola 7.pielikumā zemes nomas līgums). 

4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, 
lēmums zaudē spēku. 

 
§23 

Par izmaiņām Zemes komisijas, Dzīvokļu komisijas,  
Atļauju komisijas un Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas sastāvā 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk-Dome) 2016.gada 8.februārī saņemts Saulkrastu 
novada pašvaldības izpilddirektora Andreja Arņa iesniegums ar lūgumu apstiprināt Arti 
Blankenbergu Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas sastāvā. 

Minētais iesniegums izskatīts 2016.gada 10.februāra Finanšu komitejas sēdē. 2016.gada 
10.februārī Domē saņemts Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas 
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nodaļas nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 2016.gada 10.februāra iesniegums ar 
lūgumu atbrīvot viņu no Saulkrastu novada pašvaldības Zemes komisijas, Dzīvokļu komisijas un 
Atļauju komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. 

2009.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 
11.punktā ir noteikts, ka Dome var lemt par komisiju izveidošanu atsevišķu pašvaldības 
uzdevumu veikšanai. Saskaņā ar Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu apsaimniekošanas 
komisijas nolikuma 9.punktu komisijas sastāvu apstiprina Dome.  

Saskaņā ar 2013.gada 4.jūlija Domes lēmumu Nr.1 „Par Saulkrastu novada domes 
Administratīvās komisijas apstiprināšanu”, Artis Blankenbergs ir apstiprināts par 
Administratīvās komisijas locekli un kļuva par valsts amatpersonu atbilstoši likuma 4.panta otrai 
daļai. Vienlaikus Artis Blankenbergs ir Apstādījumu aizsardzības komisijas loceklis.  

Likuma 6.panta pirmajā daļā noteikts, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts 
amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. Savukārt, likuma panta otrajā daļā noteikts, ja 
likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta 
otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos 
speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu 
ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai 
pašvaldības institūcijās.  

Izvērtējot Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa, Apstādījumu 
aizsardzības komisijas locekļa un Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas locekļa darba 
pienākumus kopsakarā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
normām, Dome konstatē, ka tās rīcībā nav informācijas, ka amatpersonas darba savienošana var 
radīt interešu konfliktu un nav pamatota iemesla liegt Artim Blankenbergam savienot 
Administratīvās komisijas locekļa amatu un Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amatu 
ar Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas locekļa pienākumu veikšanu.  

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
6.panta pirmo daļu un otro daļu, Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma 
2.punktu, kurš nosaka, ka komisijas sastāvu apstiprina Dome, Saulkrastu novada pašvaldības 
Atļauju komisijas nolikuma 2.punktu, ka komisijas sastāvu apstiprina Dome, Apstādījumu 
aizsardzības komisijas nolikuma 5.punktu, ka komisijas sastāvu apstiprina Dome, Finanšu 
komitejas 2016.gada 10.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.2), 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atbrīvot no Saulkrastu novada pašvaldības Zemes komisijas, Dzīvokļu komisijas un 
Atļauju komisijas sastāva Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistu Arti Blankenbergu. 

2. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas 
sastāvā Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālistu Arti Blankenbergu.  

3. Atļaut Artim Blankenbergam savienot Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās 
komisijas locekļa amatu un Saulkrastu novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības 
komisijas locekļa amatu ar Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu apsaimniekošanas 
komisijas locekļa amatu.  

4. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 3.martā. 
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§24 
Par Saulkrastu novada kredītu procentu pārrēķiniem 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Finanšu daļas vadītāja - finansista 08.02.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.02.2016. sēdē (protokols Nr.2/2016§14), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks,), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Veikt 2016.gada februārī Valsts kases  kredītu aizdevumu procenta pārrēķinus ar gada 
procentu likmes fiksēšanas periodu uz 10 gadiem četriem aizdevumiem: 
1.1. Saulkrastu sporta halles būvniecība - Nr.A2-1/06/119 (P-62/2006); 
1.2. Saulkrastu domes ēkas remonts, Zvejniekciema vidusskolas renovācija, 

Saulkrastu vidusskolas sporta halles būvniecība, ielu apgaismojuma tīklu 
renovācija - Nr.A2/1/07/210 (P-116/2007); 

1.3. Saulkrastu vidusskolas sporta halles būvniecība - Nr.A2/1/07/551 (P-361/2007); 
1.4. Peldvietas un glābšanas dienestu attīstība - Nr.A2/1/08/1015    (P-439/2008). 

2. Veikt 2016.gada februārī Valsts kases  kredītu aizdevumu procenta pārrēķinus ar gada 
procentu likmes fiksēšanas periodu uz 12 mēnešiem sešiem aizdevumiem: 
2.1. Atkritumu izgāztuves "Izgāztuve" rekultivācija - Nr.A2/1/06/120 (P-63/2006); 
2.2. Saulkrastu domes ēkas un Saulkrastu vidusskolas ieejas kāpņu rekonstrukcija - 

Nr.A2/1/08/564 (P-196/2008; 
2.3. Logu nomaiņa Saulkrastu domes ēkā - LNr.A2/1/08/563 (P-195/2008); 
2.4. Zvejniekciema vidusskolas sporta zāles energoefektivitātes paaugstināšana – 

Nr.A2/1/12/502 (P-367/2013); 
2.5. Publiskās infrastruktūras nodrošināšana peldvietai “Centrs” Saulkrastos – 

Nr.A2/1/13/501 (P-366/2013). 
 

§25 
Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes savstarpējiem 

norēķiniem apstiprināšanu 
ZIŅO E.Grāvītis.  
 

Izskatot Finanšu daļas vadītāja - finansista 09.02.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.02.2016. sēdē (protokols Nr.2/2016§15), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi uz 
01.01.2016 (protokola 8.pielikumā). 
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§26 
Par pašvaldības īpašumu platību precizēšanu  

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamā īpašumu speciālista Arta Blankenberga 
09.02.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 10.02.2016. Finanšu komitejas 
sēdē, protokols Nr.2, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, veikto zemes gabalu 
instrumentālo uzmērīšanu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai precizēt platību Saulkrastu pašvaldības bilancē esošajiem 
zemes īpašumiem: 

Nosaukums Kadastra Nr. 
Bilancē esoša 

platība ha 

Platība pēc 
instrumentālās 
uzmērīšanas ha 

Mežvidi 90 80330021841 0,054 0,0548 

Aģes iela 5 80330010489 0,17 0,1724 

Ābeļu iela 8 80130050253 0,06 0,0622 

Palejas iela 2 80130030242 0,12 0,1242 

Kameņu iela 4 80130050139 0,1068 0,1053 

Aģes iela 20 80330010602 0,17 0,1712 

Otrā iela 17 80330032653 0,06 0,0932 

Desmitā iela 19 80330031995 0,067 0,0672 

Desmitā iela 43 80330032014 0,065 0,0626 

Piektā iela 24 80330032672 0,069 0,0926 

Piektā iela 27 80330032673 0,06 0,0639 

Devītā iela 85 80330032691 0,06 0,0629 

Pirmā iela 15 80330032649 0,072 0,0624 

Ceturtā iela 51 80330032666 0,06 0,0577 

 
§27 

Par pašvaldības īpašuma domājamo daļu precizēšanu  

ZIŅO E.Grāvītis 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga 
09.02.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 10.02.2016. Finanšu komitejas 
sēdē, protokols Nr.2, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, visu dzīvokļu 
reģistrāciju zemesgrāmatā, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 



21 
 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai precizēt domājamās daļas Saulkrastu pašvaldības 
bilancē esošajam zemes īpašumam Vidus iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
nr.80130030646, no 1/1 daļas uz 4927/19980 domājamām daļām no zemes platības 2941 
m2. 

 
§28 

Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē un platību precizēšanu  
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga 
09.02.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 10.02.2016. Finanšu komitejas 
sēdē, protokols Nr.2, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, veikto zemes īpašuma 
sadalīšanu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai precizēt platību Saulkrastu pašvaldības bilancē 
esošajam zemes īpašumam ,,Vecsīļi’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra nr.80330011026,  no bilancē esošās platības 1,1718 ha uz jauno platību 
0.7018 ha. 

2. Uzņemt Saulkrastu pašvaldības bilancē Saulkrastu pašvaldības zemes īpašumu 
,,Jaunbuši’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads ar zemes platību 0.47 
ha un vērtību 29301 euro. 

 
§29 

Par finansiālu atbalstu kolektīvam “Sunbeach” braucienam  
uz līnijdeju festivālu Vācijā 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot līnijdeju kolektīva “Sunbeach” vadītājas Altas Bringinas 27.01.2016. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.02.2016. sēdē 
(protokols Nr.2/2016§19), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt 450,00 euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem izdevumu pozīcijā 
“Dotācija pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”” (Struktūrvienība 
14) budžeta ekonomiskās klasifikācijas kodā 7230 (Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 
transferti padotības iestādēm), lai atmaksātu kolektīva “Sunbeach” sadraudzības 
braucienu un līnijdeju festivālu Vācijā. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 
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§30 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds, uzvārds/ 
ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 28.01.2016. 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”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„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.  

 
§31 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 28.01.2016. 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”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„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.  

 
§32 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 26.01.2016. 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”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ: 
2. 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.  

 
§33 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 17.02.2016. 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”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„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.  

 
§34 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 12.02.2016. 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”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„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 07.04.2016.  

 
§35 

Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu  
ar Rīgas plānošanas reģionu 

ZIŅO E.Grāvītis. Jautājums par deinstitucionalizāciju tika skatīts Sociālo jautājumu komitejas 
sēdē. E.Grāvītis informē deputātus par situāciju saistībā ar projektu “Deinstitucionalizācija un 
sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem. 
 

Izskatot Rīgas plānošanas reģiona 2016.gada 11.februārī iesniegto sadarbības līguma 
projektu par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie 
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pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015. gada 16. jūnija Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 313 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā 
atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu 
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un 
bērniem” 9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”, 2015.gada 29.jūlijā 
noslēgto Nodomu protokolu Nr. 5.1/Li468 ar Rīgas plānošanas reģionu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Eiropas Savienības struktūrfondu projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie 
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” līguma projektu.  

2. Noslēgt ar Rīgas plānošanas reģionu sadarbības līgumu par Eiropas Savienības 
struktūrfondu projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 
invaliditāti un bērniem” īstenošanu (protokola 9.pielikumā).  

 
§36 

Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centra dalību  
atklāto projektu konkursā  

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
direktores Judītes Krūmiņas 2016.gada 11.februāra vēstuli „Par Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūras „Saulkrastu kultūras centrs un sporta centrs” Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centra 
dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklāto projektu konkursā 
„Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt 
jauniešu piederības apziņu” un, pamatojoties uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam ietvaros izsludināto projektu konkursu 
„Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt 
jauniešu piederības apziņu” un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Deleģēt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūru „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
pārstāvēt Saulkrastu novada domi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
izsludinātajā atklāto projektu konkursā kā projekta pieteicēju, finansējuma saņēmēju, 
projekta īstenošanas līguma slēdzēju, projekta īstenotāju un projekta ieviešanas 
uzraudzības nodrošinātāju ar projektu „Saimniekošanas prasmes no paaudzes paaudzē” ar 
pieprasīto publisko finansējumu 3500 EUR. 
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§37 

Par adreses un nosaukuma piešķiršanu 
 un lietošanas mērķa noteikšanu 

ZIŅO E.Grāvītis.  

A.Blankenbergs informē, ka ielas nosaukums tika mainīts, īpašumam jauna adrese netika 

piešķirta.  

E.Grāvītis norāda uz kļūdu lēmuma projekta 1.1. punktā. Debatēs piedalās N.Līcis, E.Grāvītis, 
A.Blankenbergs. A.Blankenbergs lūdz precizēt lēmuma projekta 1.1. punktu un aizstāt vārdus 
“mežsaimniecība, kods – 0201” ar vārdiem “lauksaimniecība, kods 0101”. Deputātiem iebildumi 
nav. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese/ un /vārds, uzvārds, personas 
kods, dzīvesvietas adrese/ 04.02.2016. iesniegumu, pamatojoties uz nekustamo īpašumu 
,,Timmāji’’ un ,,Artas’’ detālo plānojumu, apstiprinātu ar Saulkrastu novada domes 25.02.2015. 
lēmumu Nr.2 §22, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 
2.6., 2.9., 14., 17.1., 28.1., 36., 39.1.punktu un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-8 (E.Grāvītis, M.Kišuro, B.Veide, 
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks,), „PRET”-nav, 
„ATTURAS”-3 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte), 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt adreses un lietošanas mērķi zemes gabaliem: 

 1.1. detālplānojumā „liters 1” – „Timmāji”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, dalīto zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 
0601, platība 0,36 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods 0101, platība 0,74 ha; 

1.2. detālplānojumā ‘’liters 2’’ – Mēness iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,24 ha; 

1.3. detālplānojumā ‘’liters 3’’ – Mēness iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,24 ha; 

1.4. detālplānojumā ‘’liters 4’’ – Mēness iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,24 ha; 

1.5. detālplānojumā ‘’liters 5’’ – Mēness iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,24 ha; 

1.6. detālplānojumā ‘’liters 6’’ – Mēness iela 9, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,24 ha; 

1.7. detālplānojumā ‘’liters 7’’ – Mēness iela 11, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,24 ha; 

1.8. detālplānojumā ‘’liters 8’’ – Mēness iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,24 ha; 
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1.9. detālplānojumā ‘’liters 9’’ – Mēness iela 13, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,24 ha; 

1.10. detālplānojumā ‘’liters 10’’ – Mēness iela 6, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,24 ha; 

1.11. detālplānojumā ‘’liters 11’’ – Mēness iela 8, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,24 ha; 

1.12. detālplānojumā ‘’liters 12’’ – Mēness iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,24 ha; 

1.13. detālplānojumā ‘’liters 13’’ – Mēness iela 12, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,24 ha; 

1.14. detālplānojumā ‘’liters 14’’ – Mēness iela 14, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,24 ha; 

1.15. detālplānojumā ‘’liters 15’’ – Mēness iela 16, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,24 ha; 

1.16. detālplānojumā ‘’liters 16’’ – Mēness iela 18, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,24 ha; 

1.17. detālplānojumā ‘’liters 17’’ – Mēness iela 20, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,24 ha; 

1.18. detālplānojumā ‘’liters 18’’ – Mēness iela 22, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,24 ha; 

2. Piešķirt nosaukumu detālplānojumā ,,liters 19’’ jaunizveidotajai ielai – Mēness iela, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi 
- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, 
kods – 1101, platība 0,9 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu (protokola 10.pielikumā). 

3. Piešķirt nosaukumu un lietošanas mērķi zemes gabaliem: 
3.1. detālplānojumā ‘’liters 20’’ – Mēness iela 17, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 2,64 ha; 

3.2. detālplānojumā ‘’liters 21’’ – Mēness iela 24, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,28 ha; 

 
§38 

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

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 08.02.2016. 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 
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klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 
apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Stūrmaņi’’ (kadastra apzīmējums 
80330010078), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām un būvēm, zemes ierīcības 
projektā liters ,,1’’ – ,,Stūrmaņi’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
noteikt  lietošanas mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601” – 
platība 0.23 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam, un uz tā esošajām ēkām un būvēm, zemes ierīcības 
projektā liters ,,2’’ – ,,Vecstūrmaņi’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, noteikt  lietošanas mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 
0601” – platība 0.27 ha. 

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

 
§39 

Par izmaiņām Skultes ostas valdē 
ZIŅO E.Grāvītis  
 

Saulkrastu novada domē 2016.gada 15.februārī saņemta Ekonomikas ministrijas vēstule 
„Par Ekonomikas ministrijas pārstāvi ostas valdē” par to, ka Ekonomikas ministrija ar 2016.gada 
1.februāra rīkojumu Nr.21 ir norīkojusi par pārstāvi Skultes ostas valdē Ekonomikas ministrijas 
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietnieci Ilzi Lori. 

Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu, kas nosaka, ka ostas valdi izveido 
attiecīgās pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, Skultes ostas pārvaldes nolikuma 
10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas 27.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izslēgt no Skultes ostas valdes sastāva Ekonomikas ministrijas pārstāvi Baibu Neimani. 
2. Iekļaut Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora 

vietnieci Ilzi Lori Skultes ostas valdes sastāvā kā Ekonomikas ministrijas pārstāvi. 
 

§40 
Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 

atklātajā projektu konkursā 
ZIŅO E.Grāvītis 
 

Pamatojoties uz Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolas direktores Ievas 
Lazdauskas 2016. gada 22. februāra iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas ceturto punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Pieteikt projektu Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 
finansējuma saņemšanai aktivitātē "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana" par kopējo summu 3873,00 EUR  

 
§41 

 Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas  
izsoles rezultātu apstiprināšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

 Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles 
noteikumu 9.13 punktu un Saulkrastu novada domes Zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 
19.02.2016. protokolu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, 
Saulkrastu novada teritorijā slēgtās izsoles rezultātus saskaņā ar izsoles 19.02.2016. 
protokolu (protokola 11.pielikumā).  
 

§42 
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas  

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
 

 Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles 
noteikumu 9.13 punktu un Saulkrastu novada domes Zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 
19.02.2016. protokolu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, 
Saulkrastu novada teritorijā slēgtās izsoles rezultātus saskaņā ar izsoles 19.02.2016. 
protokolu (protokola 12.pielikumā).  

 
§43 

Par amata vietas izveidošanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
Debates par lēmuma projekta 1.punktu. Debatēs piedalās E.Grāvītis, A.Silavnieks, S.Osīte, 
N.Līcis, A.Arnis. B.Veide, S.Tiļuga, H.Bila. 
E.Grāvītis ierosina lēmuma projekta 1. punktu izteikt šādā redakcijā: “Izveidot amata vietu 
Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā – ekonomists uz projekta „Ekosistēmu 
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un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un 
pārvaldībā” laiku, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 30.aprīlim.” Deputāti atbalsta E.Grāvīša 
priekšlikumu. 
 

 Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas 
Solveigas Tiļugas 16.12.2015. iesniegumu par amata vietas – ekonomists izveidošanu 
Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā, kas izskatīts 17.12.2015. Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr. 12/2015§20), un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. 
pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izveidot amata vietu Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā – 
ekonomists uz projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas 
pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” laiku, bet ne ilgāk kā 
līdz 2018.gada 30 .aprīlim. 

Amatu 
saime, 

apakšsaime 

Amata 
līmenis 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa 

 

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  
(euro) 

Stundas 
tarifa 
likme 
(euro) 

Profesijas
  kods 

Piezīmes 

31. 
Laboratorijas 

un izpētes 
darbi 

III Ekonomists 1 12 1287 6,47 2131 02 Nepilns 
darba 
laiks 

 
2. Noteikt amata darba algu pēc stundas likmes 6,47 EUR (seši euro, 47 centi) ar 

summēto darba laika uzskaiti. Stundu skaits tiek summēts atbilstoši projektā 
Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas 
daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (Nr. LIFE 13ENV/LV/000839) (turpmāk – 
Projekts) paredzēto aktivitāšu īstenošanas grafikam un darba uzdevumiem. Kopējais 
darba laiks Projektā nedrīkst pārsniegt 1680 stundas, darba laiks nedēļā nedrīkst 
pārsniegt 40 stundas. 

3. Amata darba algu apmaksāt no Projektā paredzētajiem līdzekļiem. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja S.Tiļuga un 

Lietvedības un personālas nodaļas vadītāja S.Saksone. 
5. Lēmumu kontrolē Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors A.Arnis. 

 
 

 

Sēdi slēdz 16:19 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
vecākā lietvede   Irina Gavrilova 

 
 
Protokols parakstīts 26.02.2016. 


