
 
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.14/2015 
 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 2015.gada 30.septembrī 
Saulkrastu novadā  

Sēde sasaukta plkst. 15:00 
Sēdi atklāj plkst. 15:00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas sekretāre Alise Štrombaha 
Piedalās:  Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga Vaidere, Selga Osīte, Jurģis Grabčiks, 

Aiva Aparjode,  Santa Ancāne (no 2.jautājuma), Mārtiņš Kišuro (no 
6.jautājuma), Bruno Veide, Antra Deniškāne, Andris Dulpiņš, Guntars 
Zonbergs, Andris Silavnieks 

 
Nepiedalās:  Guna Lāčauniece (aizņemta pamatdarbā), Igors Žukovs (iemesls nav zināms) 
 
Domes sēdē piedalās: 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis, pašvaldības 
izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, Finanšu daļas vadītājs Gatis Vīgants, galvenās 
grāmatvedes vietniece Astrīda Andersone, Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila, vecākā 
eksperte Vita Spitane, nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs, Būvvaldes vadītāja 
Līga Pilsētniece 
Pašvaldības iestāžu vadītāji: SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Guntars 
Ozoliņš, Saulkrastu bibliotēkas vadītāja Vizma Stūrmane, Saulkrastu vidusskolas direktore 
Velta Kalnakārkle, Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja Anita Bogdanova, Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska, pašvaldības aģentūras “Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” direktore Judīte Krūmiņa. 
Klausītāji 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi. Aicina deputātus papildināt izsludināto 
sēdes darba kārtību ar diviem jautājumiem: 
60.Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā 
61.Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, B.Veide, 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  

 
APSTIPRINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU: 
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1. Pašvaldības izpilddirektora A.Arņa ziņojums par iepriekšējā mēneša domes sēdes 
lēmumu izpildi 

2. Par /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
Nekustamo īpašumu jautājumi 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „LatQuality” 
4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds uzvārds/ 
5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds uzvārds/ 
6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds uzvārds/ 
7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds uzvārds/ 
8. Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar /vārds uzvārds/ 
9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds uzvārds/ 
10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds uzvārds/ 
11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds uzvārds/ 
12. Par adreses piešķiršanu 
13. Par zemes īpašuma nosaukuma maiņu 
14. Par nosaukumu piešķiršanu 
15. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
18. Par zemes īpašuma „Saulīte 136”, Saulīte, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 
19. Par zemes īpašuma „VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
20. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 90 – 6, Saulkrasti, Saulkrastu nov.,  izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 
21. Par zemes īpašuma Otrā iela 9, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
22. Par zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu un zemes īpašuma iznomāšanu ar apbūves 
tiesībām 

23. Par pašvaldības ēkas Smilšu iela 7, Saulkrasti, pārbūvi 
24. Par pašvaldības ēkas Raiņa iela 7, Saulkrasti, pārbūvi 

 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

25. Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības  komisijas sastāvā 
26. Par saistošo noteikumu Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 11.maija 

saistošajos noteikumos Nr.7 „Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu 
novada ielu sarkano līniju robežās”  izdošanu 
 

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 
27. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā 
 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
28. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/ 
29. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/ 
30. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/ 
31. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/ 
32. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/ 
33. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/ 
34. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/ 
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35. Par pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” zāles izmantošanu 
bez atlīdzības 

36. Par transportu  Saulkrastu  novada  XI  Latvijas  skolu  jaunatnes  dziesmu un  deju  
svētku dalībniekiem 

 
Finanšu komitejas lēmumi 

37. Par SIA „Saulkrastu komunālserviss”  statūtu jaunas redakcijas apstiprināšanu 
38. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.februāra 

saistošajos noteikumos  Nr.SN 3/2015  “Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas 
lietošanu”” izdošanu 

39. 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 

40. Par 29.07.2015. saistošo noteikumu Nr. SN 18/2015 “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums”” precizēšanu un Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras 
struktūrshēmas apstiprināšanu 

41. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā” izdošanu 
42. Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek izstrādāti, 

saskaņoti un noslēgti līgumi” izdošanu 
43. Par iekšējo noteikumu “Iekšējie darba kārtības noteikumi” apstiprināšanu 
44. Par sadarbības līgumu apstiprināšanu un noslēgšanu 
45. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu ar AS „Citadele banka” 
46. Par parāda sadalīšanu termiņos 
47. Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes uz 01.09.2015. 

apstiprināšanu 
48. Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu Saulkrastu pašvaldības policijas pārziņā 
49. Par izmaiņām skolēnu brīvpusdienām paredzēto līdzekļu izlietošanā 
50. Par grozījumiem Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” budžetā 
51. Par dotācijas izmaksu SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
52. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžetā Aģes tilta remontam 
53. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžetā 
54. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos un izdevumos 

klientu apkalpošanas centra izveidei 
55. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos un izdevumos 

valsts dotācijas saņemšanai 
56. Par grozījumiem Saulkrastu pilsētas bibliotēkas budžetā 
57. Par finansējumu izglītojamo pārvadājumiem 2016.gadā 

 
Citi jautājumi 

58. Par Saulkrastu novada vidusskolu direktoru darba algu apstiprināšanu 
59. Par pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un līgumu slēgšanu ar 

projektu īstenotājiem 
60. Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā 
61. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
Ierodas deputāte S.Ancāne (plkst. 15:04) 
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§1 
Pašvaldības izpilddirektora A.Arņa ziņojums  

par iepriekšējā mēneša domes sēdes lēmumu izpildi 
ZIŅO A.Arnis. 
Nekustamo īpašumu jautājumi. 6. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu,  
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu- pasūtīta kadastrālā uzmērīšana. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi. 11. Par saistošo noteikumu 
“Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” precizēšanu- saņemti iebildumi no VARAM, jautājums 
ir procesā. 
Finanšu komitejas jautājumi. 24. Par vienošanās par sadarbību noslēgšanu ar Labklājības 
ministriju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru un 
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju-notiek līgumu parakstīšana. 
Pārējie darba kārtības jautājumi izpildīti. 
 
Jautājumu nav, ziņojums pieņemts zināšanai. 
 

§2 
Par /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

ZIŅO E.Grāvītis. 
 

Saulkrastu novada domē 2015.gada 18.augustā saņemts /vārds uzvārds/, dzīvojošas 
/adrese/, 2015.gada 17.augusta iesniegums (Saulkrastu novada domes reģistrācijas 
Nr.8.10/0820150301/IN2561) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu /vārds 
uzvārds/ adresē /adrese/, kā iemeslu minot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 
1) 05.10.2013. /vārds uzvārds/ deklarēja savu dzīvesvietu /adrese/, dzīvesvietas deklarēšanas 

tiesiskais pamats: lietošanas tiesības, kuru iegūšanas pamats ir vienošanās ar īpašnieku 
/vārds uzvārds/; 

2) Pamatojoties uz 1998.gada 31.marta Pirkuma līgumu un 2011.gada 27.decembra 
Vienošanās par kopīpašuma nodibināšanu /vārds uzvārds/ nekustamais īpašums bija 
valdījumā. 2015.gada 1.jūnijā Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas 
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu /adrese, kadastra numurs/, Saulkrastu pagasta 
zemesgrāmatas nodalījums Nr. /nodalījuma numurs/, uz /vārds uzvārds/, dzim. /dzimšanas 
dati/, vārda, ¼ domājamās daļas apmērā (Žurnāls Nr. /žurnāla Nr./); 

3) 01.06.2015. noslēgts Pirkuma līgums starp /vārds uzvārds/ un /vārds uzvārds/; 
4) 2015.gada 10.jūnijā Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 

tiesības uz nekustamo īpašumu /adrese, kadastra numurs/, Saulkrastu pagasta 
zemesgrāmatas nodalījums Nr. /nodalījuma Nr./, uz /vārds uzvārds/,vārda, ¼ domājamās 
daļas apmērā (Žurnāls Nr. /žurnāla Nr./); 

5) /vārds uzvārds/ iesniegumā ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu /vārds uzvārds/ 
minētie iemesli ir 2015.gada 10.jūnijā nostiprinātās īpašuma tiesības /vārds uzvārds/ uz 
nekustamo īpašumu /īpašuma adrese/ (Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 
/nodalījuma Nr./), ¼ domājamās daļas apmērā.  /vārds uzvārds/ jau vairāk kā gadu nedzīvo 
/adrese/, un ka viņš dzīvo Rīgā, izmanto deklarēšanas vietu /adrese/, lai izvairītos no savu 
bērnu alimentu maksāšanas piedzinējiem un kreditoriem; 

6) 2015.gada 20.augustā /vārds uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts uzaicinājums 
Nr.8.10/0820150369/IZ1251 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņa tiesisko pamatu 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, vai līdz 2015.gada 23.septembrim deklarēt savu dzīvesvietu 
faktiskajā dzīvesvietas adresē. /vārds uzvārds/ līdz lēmuma pieņemšanai Domē nav 
ieradies, kā arī nav deklarējis dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē. 
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Ņemot vērā novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatētos faktus un 

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 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 
deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

2. Lēmumu nosūtīt /vārds uzvārds/ un /vārds uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietu. 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones 

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

§3 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

ar SIA „LatQuality” 
ZIŅO E.Grāvītis. Jautājums izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē. 
Komitejas ierosinājums- pagarināt līgumu līdz 2017.gada 31.decembrim. 
 
 Izskatot SIA „LatQuality”, reģ. Nr.40103667158, adrese Zvejnieku iela 5, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., valdes locekļa I.Kalviša 11.09.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.09.2015. sēdē, protokols 
Nr.9, pamatojoties uz 2014.gada 1.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma 6. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Pagarināt līdz 2017.gada 31.decembrim 2014.gada 1.decembrī noslēgto zemes nomas 
līgumu, kas noslēgts ar SIA „LatQuality”, reģ. Nr. 40103667158, par Saulkrastu 
novada pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apz. 8013 002 0372, daļas 170 m2 platībā  nomu vasaras kafejnīcas 
uzturēšanai. 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos. 
3. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē 
spēku. 
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§4 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

ar /vārds uzvārds/ 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds uzvārds/, dzīv. /adrese/, pilnvarotās personas /vārds uzvārds/ 
18.08.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
16.09.2015. sēdē, protokols Nr.9, konstatēts, ka  Saulkrastu novada dome 2014.gada 1.jūlijā 
noslēgusi zemes nomas līgumu uz 10 gadiem ar /vārds uzvārds/ par Saulkrastu pašvaldības 
zemes īpašuma Meža prospekts 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., ¼ 
domājamās daļas zemes nomu, bet 10.06.2015. /vārds uzvārds/ beigušās īpašuma tiesības  uz 
¼ domājamo daļu no būvēm Meža prospektā 4, Zvejniekciemā, līdz ar ko zudis 01.07.2014. 
noslēgtā zemes nomas līguma tiesiskais pamats. Pamatojoties 2014.gada 1.jūlijā noslēgtā 
zemes nomas līguma 7.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ar 2015.gada 10. jūniju izbeigt 2014.gada 1.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu ar 
/vārds uzvārds/, /personas kods /, par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma ¼ 
domājamās daļas Meža prospekts 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8033 001 0861, platība 0,4492 ha, zemes iznomāšanu. 

2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu parakstīt rakstisku vienošanos. 
3. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu- viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē 
spēku. 

 
§5  

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
ar /vārds uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 17.08.2015. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.09.2015. sēdē, protokols Nr.9, pamatojoties 
uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds uzvārds/, /personas kods/, par 
Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma ¼ domājamās daļas Meža prospekts 4, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330010861, 
platība 0,4492 ha, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
3. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu- viens mēnesis no lēmuma spēkā 
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stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, 
lēmums zaudē spēku. 

 
Ierodas deputāts M.Kišuro (plkst.15:06) 

§6  
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds uzvārds/ 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 14.09.2015. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.09.2015. sēdē, protokols Nr.9, pamatojoties 
uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds uzvārds/, /personas kods/, par 
Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma 1/3 domājamās daļas „Silmala 185”, 
Silmala, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330020768, platība 
0,0699 ha, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
3. 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. 
 

§7  
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds uzvārds/ 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 24.08.2015. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.09.2015. sēdē, protokols Nr.9, pamatojoties 
uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds uzvārds/, /personas kods/, par 
Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma „Silmala 186”, Silmala, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330021669, platība 0,0666 
ha, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
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3. 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. 

 
§8  

Par grozījumiem zemes nomas līgumā  
ar /vārds uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis. 
H.Bila norāda, ka jānosaka nomas maksa, atbilstoši līguma grozījumiem un MK 
noteikumiem- ne mazāk kā 1% no kadastrālās vērtības. Jāgroza līguma 3.1.apakšpunkts. 
E.Grāvītis ierosina papildināt lēmuma projektu ar grozījumiem līguma 3.1.apkašpunktā, 
nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  
Deputātiem nav iebildumu par ierosināto papildinājumu. 
 
 Izskatot /vārds uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 10.08.2015. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.09.2015. sēdē, protokols Nr.9, ievērojot, ka 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Celtnieku iela 71, Zvejniekciems, kadastra 
apzīmējums 8033 001 0617, zemesgrāmatā reģistrēta citai personai piederoša ēka, kuras 
īpašnieks nav noskaidrots, pamatojoties uz 2013. gada 3.decembrī noslēgtā zemes nomas 
līguma 6.2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus 2013.gada 3.decembrī noslēgtajā zemes nomas līgumā, kas noslēgts 
ar /vārds uzvārds/, /personas kods/, par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma 
Celtnieku iela 71, Zvejniekciems, kadastra Nr. 8033 001 0617, platība 0,1196 ha, 
nomu,  

1.1. izsakot nomas līguma 1.1. punktu šādā redakcijā: 
 

„1.1. Iznomātājs nodod, un Nomnieks pieņem nomas lietošanā ar apbūves tiesībām Saulkrastu 
novada pašvaldības zemes īpašumu Celtnieku iela 71, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 001 0617, (turpmāk – Zemesgabals), 0,1196 ha 
platībā saskaņā ar grafisko pielikumu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (1.pielikums). 
Zemesgabala iznomāšanas (lietošanas) mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.” 
 

1.2. nosakot nomas maksu- 1,5% no zemes kadastrālās vērtības.  
2. Par grozījumiem zemes nomas līgumā parakstīt rakstisku vienošanos. 
3. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu- viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē 
spēku. 

 
§9 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
ar /vārds uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds uzvārds/, dzīv. /adrese/, 10.09.2015. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.09.2015. sēdē, protokols Nr.9, pamatojoties 
2015.gada 12.maijā noslēgtā zemes nomas līguma 7.1. punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ar 2015.gada 30.septembri izbeigt 2015.gada 12.maijā noslēgto zemes nomas līgumu 
ar /vārds uzvārds/, /personas kods/, par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma 
„Ķīšupes dārziņi”, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8013 001 0383, 
daļas 500 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza uzturēšanai. 

2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu parakstīt rakstisku vienošanos. 
3. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē 
spēku. 

 
§10 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
ar /vārds uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 14.09.2015. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.09.2015. sēdē, protokols Nr.9, pamatojoties 
uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu” 18.2. punktu un Saulkrastu novada domes 28.10.2010. Saistošo noteikumu 
Nr.16 “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, 
kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu” 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar /vārds uzvārds/, /personas kods/, zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) 
gadiem par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Krasta iela 16A, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80130040183, daļas 240 m2 platībā iznomāšanu 
sakņu dārza  uzturēšanai. 

2. Noteikt zemes nomas maksu -  15,00 euro (piecpadsmit euro 0 centi) un 3,15 euro 
(trīs euro 15 centi) 21% PVN, kopā gadā 18,15 euro (astoņpadsmit  euro 15 centi). 

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

 
§11 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu  
ar /vārds uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 14.09.2015. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.09.2015. sēdē, protokols Nr.9, pamatojoties 
uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu” 18.2. punktu un Saulkrastu novada domes 28.10.2010. Saistošo noteikumu 
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Nr.16 “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, 
kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu” 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar /vārds uzvārds/, /personas kods/, zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) 
gadiem par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma „Ķīšupes dārziņi”, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80130010383, daļas 178 m2 platībā 
iznomāšanu sakņu dārza  uzturēšanai. 

2. Noteikt zemes nomas maksu -  15,00 euro (piecpadsmit euro 00 centi) un 3,15 euro 
(trīs euro 15 centi) 21% PVN, kopā gadā 18,15 euro (astoņpadsmit  euro 15 centi). 

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

 
§12 

Par adreses piešķiršanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 27.08.2015. iesniegumu, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 9.1. 
un 11. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt ēkām, kas funkcionāli saistītas ar zemes īpašumu „VEF Pabaži 35”, VEF 
Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330030919, adresi: 
„VEF Pabaži 35”, VEF Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 

 
§13 

Par zemes īpašuma nosaukuma maiņu 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds uzvārds/un /vārds uzvārds/ pilnvarotās personas /vārds uzvārds/, 
dzīvojoša /adrese/, 17.09.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. 
noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8.  un 11. punktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Zemes īpašumam „Vecsulas”, kadastra apzīmējums 8033 001 0712, mainīt 
nosaukumu un piešķirt jaunu nosaukumu - “Melni”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads. 
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§14 

Par nosaukumu piešķiršanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
A.Gavars informē, ka VAS “Latvijas Dzelzceļš” atsauc iesniegumā izteikto lūgumu par 
adrešu piešķiršanu ar zemi funkcionāli nesaistītajām ēkām (lēmuma projekta 3.punkts). 
Deputātiem nav iebildumu svītrot lēmuma projekta 3.punktu. 
 
 Izskatot VAS „Latvijas dzelzceļš”, reģ. Nr. 40003032065, Gogoļa iela 3, Rīga, 
Nekustamā īpašuma direkcijas direktora V.Sukša 11.09.2015. iesniegumu Nr.DN-6.3.1./514-
2015, pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 “Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 2.9., 9.1., 9.2., 10. un 12. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt VAS „Latvijas dzelzceļš” piederošai ēkai ar kadastra apzīmējumu 
80330040535001, kas funkcionāli saistīta ar zemes īpašumu „Pabažu stacija”, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330040535, nosaukumu: 
„Pabažu stacija”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 

2. VAS „Latvijas dzelzceļš” piederošām funkcionāli saistītām ēkām:  
2.1.bagāžu šķūnim ar kadastra apzīmējumu 80330040535003, piešķirt nosaukumu  

„Pabaži N”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads; 
2.2.tualetes ēkai ar kadastra apzīmējumu 80330040535007, piešķirt nosaukumu  „Pabaži 

T”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
 

§15 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds uzvārds/, /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 03.09.2015. 
iesniegumu, kas izskatīts 16.09.2015. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
protokols Nr.9, pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 
Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 
3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

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

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (protokola 1.pielikumā). 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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§16 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds uzvārds/ 
ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 31.08.2015. 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 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 /īpašuma adrese/, ½ (vienas otrās) domājamās daļas apmērā, laika periodā no 
01.01.2015. līdz 31.12.2015.  

 
§17 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 14.09.2015. 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 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 /īpašuma adrese/, laika periodā no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.  

 
§18 

Par zemes īpašuma „Saulīte 136”, Saulīte, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 

ZIŅO E.Grāvītis. Informē, ka īpašums pārdots izsolē par 8300 euro. 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma „Saulīte 136”, Saulīte, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. izsoles komisijas sekretāres D.Kučerukas  21.09.2015. 
iesniegumu par 18.09.2015. organizētās izsoles, kurā tika izsolīts pašvaldības zemes īpašums 
„Saulīte 136”, rezultātiem,  

pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 27.07.2015. sēdē apstiprināto pašvaldības 
zemes īpašuma „Saulīte 136”, Saulīte, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles noteikumu 
39.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izsoles rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes 
īpašuma „Saulīte 136”, Saulīte, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
8033 002 1811, platība 0,0589 ha, izsoli, saskaņā ar 18.09.2015. protokolu 
(protokola 2.pielikumā). 

 
§19 

Par zemes īpašuma „VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 

ZIŅO E.Grāvītis. Informē, ka īpašums pārdots par 3900 euro. 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma „VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.. izsoles komisijas sekretāres D.Kučerukas 22.09.2015. 
iesniegumu par 18.09.2015. organizētās izsoles, kurā tika izsolīts pašvaldības zemes īpašums 
„VEF Pabaži 59”, rezultātiem,  

pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 27.07.2015. sēdē apstiprināto pašvaldības 
zemes īpašuma „VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži, Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., izsoles 
noteikumu 39.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izsoles rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes 
īpašuma „VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr. 8033 003 2730, platība 0,0606 ha, izsoli, saskaņā ar 18.09.2015. 
protokolu (protokola 3.pielikumā). 

 
§20 

Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 90 – 6, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

ZIŅO E.Grāvītis. Informē, ka īpašums pārdots par 2800 euro. 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 90-6, Saulkrasti, 
Saulkrastu pag. izsoles komisijas sekretāres D.Kučerukas  22.09.2015. iesniegumu par 
18.09.2015. organizētās izsoles, kurā tika izsolīts pašvaldības dzīvokļa īpašums Rīgas iela 90 
– 6, Saulkrasti, Saulkrastu nov., rezultātiem,  

pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 27.07.2015. sēdē apstiprināto pašvaldības 
dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 90 – 6, Saulkrasti, Saulkrastu nov., izsoles noteikumu 39.punktu 
un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izsoles rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 
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īpašuma Rīgas iela 90 – 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0592, 
kas sastāv no dzīvokļa ar platību 22,7 m2 un 227/1937 kopīpašuma domājamām daļām 
no daudzdzīvokļu mājas un divām palīgēkām, izsoli, saskaņā ar 18.09.2015. 
protokolu (protokola 4.pielikumā). 

 
§21 

Par zemes īpašuma Otrā iela 9, VEF Biķernieki,  
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu 

ZIŅO E.Grāvītis. Informē, ka īpašums pārdots par 8200 euro. 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Otrā iela 9, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu nov., Saulkrastu pag. izsoles komisijas sekretāres D.Kučerukas  25.09.2015. 
iesniegumu par 18.09.2015. organizētās izsoles, kurā tika izsolīts pašvaldības zemes īpašums 
Otrā iela 9, VEF Biķernieki, rezultātiem,  

pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 27.07.2015. sēdē apstiprināto pašvaldības 
zemes īpašuma Otrā iela 9, VEF Biķernieki, Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., izsoles 
noteikumu 39.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

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

1. Apstiprināt izsoles rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes 
īpašuma Otrā iela 9, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr. 8033 003 1416, platība 0,0794 ha, izsoli, saskaņā ar 18.09.2015. protokolu 
(protokola 5.pielikumā). 

 
§22 

Par zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu un zemes īpašuma iznomāšanu ar apbūves 

tiesībām 
ZIŅO E.Grāvītis.  
 

Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 21.09.2015. iesniegumu par 
pašvaldības zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu un /vārds uzvārds/, dzīv. /adrese/, 03.09.2015. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 16.09.2015. sēdē, protokols Nr. 9,  

pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes īpašuma 
Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles noteikumu 
(apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 29.07.2015. lēmumu Nr.11§8) 43.1. punktu, 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešās daļas 3.punktu un Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.09.2015. sēdes (protokols 
Nr. 9) atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- neapbūvēta zemesgabala 
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Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
8033 003 2706, platība 0,0516 ha, 2015.gada 18.septembra trešo izsoli par 
nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam (18.09.2015. plkst. 9.00) nav reģistrēts 
neviens izsoles dalībnieks. 

2. Izbeigt Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF 
Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 2706, platība 
0,0516 ha, atsavināšanas procedūru. 

3. Iznomāt ar apbūves tiesībām Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu zemes 
īpašumu Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
Nr. 8033 003 2706, platība 0,0516 ha, ar mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

4. Paziņojumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Desmitā 
iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 
2706, 0,0516 ha platībā nomu izvietot Saulkrastu novada domes ēkā, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā un Saulkrastu novada domes mājas lapā 
www.saulkrasti.lv, laika periodā no 2015.gada 5.oktobra līdz 2015.gada 
9.novembrim. 

5. Noteikt pieteikuma iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 9.novembrim (ieskaitot). 
6. Rīkot zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu 

nov., kadastra Nr. 8033 003 2706, platība 0,0516 ha, zemes nomas tiesību izsoli, ja 
līdz noteiktajam datumam (09.11.2015.) saņemti vairāki pieteikumi.  

 
§23 

Par pašvaldības ēkas Smilšu iela 7, Saulkrasti, pārbūvi 
ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara 
11.09.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 16.09.2015. sēdē, protokols Nr.9, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

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

1. Uzdot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai 
organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās ēkas Smilšu iela 7, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 502 0454, ēkas pārbūves projekta izstrādi. 

2. Paredzēt līdzekļus Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetā pašvaldības ēkas 
Smilšu iela 7 pārbūvei. 

3. Pirms pārbūves projekta izstrādes uzdot SIA „Saulkrastu komunālserviss” līdz 
12.10.2015. iesniegt siltumtrases pievada ēkai Smilšu iela 7 izbūves izmaksu aprēķinu.  

 
 
 
 

§24 
Par pašvaldības ēkas Raiņa iela 7, Saulkrasti, pārbūvi 

ZIŅO E.Grāvītis 
Debates par ēkas Raiņa iela 7 turpmāko izmantošanu. Debatēs piedalās E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Ancāne, J.Grabčiks.  

 



16 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara 
11.09.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 16.09.2015. sēdē, protokols Nr.9, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

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

1. Uzdot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai 
organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās ēkas Raiņa iela 7, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 502 0021, pirmā stāva apjoma iekštelpu 
pārbūves projekta izstrādi, paredzot telpas Bērnu un jauniešu dienas centra 
„Saulespuķe” paplašināšanai un Interešu un kompetenču centra izveidošanai. 

2. Paredzēt līdzekļus Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetā pašvaldības ēkas 
Raiņa iela 7 pirmā stāva pārbūvei. 

 
§25 

Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības  komisijas sastāvā 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Apstādījumu aizsardzības komisijas priekšsēdētājas Ivetas Jurkevičas 
2015.gada 28.jūlija iesniegumu un pamatojoties  uz Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 12.08.2015. atzinumu (protokols Nr.8§10) un Saulkrastu novada domes 2013.gada 
27.marta Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikuma 5.punktu, 

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

 
NOLEMJ:  

1. Atbrīvot Normundu Strapcānu no Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa 
pienākumu pildīšanas. 

2. Apstiprināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Labiekārtošanas daļas 
ainavu arhitekti Lauru Vilcāni par Apstādījumu aizsardzības komisijas locekli.  

3. Lēmums stājās spēkā 2015.gada 1.oktobrī. 

 
§26 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 11.maija 
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu 

novada ielu sarkano līniju robežās”  izdošanu 
ZIŅO N.Līcis. Noteikumi precizēti atbilstoši VARAM atzinumam. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes 
iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2011.gada 11.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par maksas autostāvvietām, kas atrodas 
Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās”” projektu un, pamatojoties uz 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.09.2015. atzinumu (protokols Nr.9 §2) un 
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 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 11.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par maksas autostāvvietām, 
kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās” (protokola 6.pielikums). 

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. 
 

§27 
Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā 

ZIŅO L.Vaidere 
 
 Izskatot Bērnu tiesību aizsardzības komisijas priekšsēdētājas Ingūnas Feldmanes 
10.09.2015. iesniegumu „Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā”, kas 
izskatīts 16.09.2015. Sociālo jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.7, 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu sociālā dienesta psiholoģi Lieni Sarmu par Bērnu tiesību 
aizsardzības komisijas locekli.  

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. Sigita Kliedere- Saulkrastu sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm 

ar bērniem; 
2.4. Rota Ļihačeva- psiholoģe; 
2.5. Aleksandrs Inārs Zaharāns- Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks; 
2.6. Jekaterina Bokše- Valsts policijas Rīgas policijas pārvaldes Saulkrastu iecirkņa 

kārtības policijas inspektore leitnante; 
2.7. Liene Sarma- Saulkrastu sociālā dienesta psiholoģe. 

3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.oktobrī. 
 
 

§28 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/ 

ZIŅO G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē 2015.gada 14.septembrī saņemts /vārds uzvārds/ (turpmāk – 
iesniedzēja), /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta: /adrese/, iesniegums ar lūgumu piešķirt 
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /vārds uzvārds/, /personas 
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kods/, deklarēta: /adrese/, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Ievērojot iepriekš minēto un 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 un 2.punktu, ka pašvaldības kompensētu 
privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2015.gada 16.septembra 
atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9 §8), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds 
uzvārds/ 107,00 (viens simts septiņi euro, 00 centi) euro mēnesī par to, ka viņas meita 
/vārds uzvārds/ 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 – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums 
zaudē spēku. 

 
§29 

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

Saulkrastu novada domē 2015.gada 14.septembrī saņemts /vārds uzvārds/ (turpmāk – 
iesniedzēja), /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta: /adrese/, iesniegums ar lūgumu piešķirt 
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds uzvārds/, /personas 
kods/, deklarēts: /adrese/, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Ievērojot iepriekš minēto un 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 un 2.punktu, ka pašvaldības kompensētu 
privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2015.gada 16.septembra 
atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9 §6), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds 
uzvārds/ 107,00 (viens simts septiņi euro, 00 centi) euro mēnesī par to, ka viņas dēls 
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/vārds uzvārds/ 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 – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums 
zaudē spēku. 

 
§30 

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

Saulkrastu novada domē 2015.gada 14.septembrī saņemts /vārds uzvārds/  (turpmāk – 
iesniedzēja), /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta: /adrese/, iesniegums ar lūgumu piešķirt 
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds uzvārds/, /personas 
kods/, deklarēts: /adrese/, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Ievērojot iepriekš minēto un 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 un 2.punktu, ka pašvaldības kompensētu 
privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2015.gada 16.septembra 
atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9 §7), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds 
uzvārds/ 107,00 (viens simts septiņi euro, 00 centi) euro mēnesī par to, ka viņas dēls 
/vārds uzvārds/ 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 – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums 
zaudē spēku. 

 
§31 

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

Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gada 24.augustā saņemts /vārds uzvārds/ (turpmāk – 
iesniedzējs), /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta: /adrese/, iesniegums ar lūgumu piešķirt 
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja dēlam /vārds uzvārds/, /personas kods/, 
deklarēts: /adrese/, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas 
izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Ievērojot iepriekš minēto un 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 
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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 un 2.punktu, ka pašvaldības kompensētu 
privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2015.gada 16.septembra 
atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9 §5), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds 
uzvārds/ 107,00 (viens simts septiņi euro, 00 centi) euro mēnesī par to, ka viņa dēls 
/vārds uzvārds/ 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- viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēdzis līgumu, lēmums 
zaudē spēku. 

 
§32 

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

Saulkrastu novada domē 2015.gada 25.augustā saņemts /vārds uzvārds/ (turpmāk – 
iesniedzēja), /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta: /adrese/, iesniegums ar lūgumu piešķirt 
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds uzvārds/, /personas 
kods/, deklarēts: /adrese/, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Ievērojot iepriekš minēto un 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 un 2.punktu, ka pašvaldības kompensētu 
privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2015.gada 16.septembra 
atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9 §4), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2015.gada 1.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds 
uzvārds/ 107,00 (viens simts septiņi euro, 00 centi) euro mēnesī par to, ka viņas dēls 
/vārds uzvārds/ apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 
40103489806. 

2. Noslēgt līgumu ar /vārds uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
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3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums 
zaudē spēku. 

 
§33 

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

Saulkrastu novada domē 2015.gada 9.septembrī saņemts /vārds uzvārds/ (turpmāk – 
iesniedzēja), /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta: /adrese/, iesniegums ar lūgumu piešķirt 
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds uzvārds/, /personas 
kods/, deklarēts: /adrese/, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Ievērojot iepriekš minēto un 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 un 2.punktu, ka pašvaldības kompensētu 
privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2015.gada 16.septembra 
atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9 §2), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 23.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju 
/vārds uzvārds/ 107,00 (viens simts septiņi euro, 00 centi) euro mēnesī par to, ka viņas 
dēls /vārds uzvārds/ 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 – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums 
zaudē spēku. 

 
§34 

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

Saulkrastu novada domē 2015.gada 2.septembrī saņemts /vārds uzvārds/ (turpmāk – 
iesniedzēja), /personas kods/, /adrese/, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds uzvārds/, /personas kods/, /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 
2015.gada 16.septembra sēdē, izskatot un pārbaudot iesniegtos dokumentus konstatēja, ka 
iesniedzējas dēls /vārds uzvārds/ ir reģistrēts Rīgas 234.pirmskolas izglītības iestādes 
audzēkņu sarakstā līdz 2015.gada 14.septembrim. Ievērojot iepriekš minēto, pašvaldības 
kompensācija /vārds uzvārds/ par to, ka viņas bērns apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces 
skola” var tikt piešķirta sākot ar 2015.gada 15.septembri. 
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Ievērojot iepriekš minēto un 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 un 2.punktu, ka pašvaldības kompensētu 
privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2015.gada 16.septembra 
atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9 §1), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 15.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju 
/vārds uzvārds/ 107,00 (viens simts septiņi euro, 00 centi) euro mēnesī par to, ka viņas 
dēls /vārds uzvārds/ 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 – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja /vārds uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums 
zaudē spēku. 
 

§35 
Par pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 

zāles izmantošanu bez atlīdzības  
ZIŅO G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gada 31.augustā saņemts Ādažu Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas direktores D.Puķītes iesniegums ar lūgumu bez atlīdzības izmantot Saulkrastu 
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” zāli florbola nodarbībām. 
Florbola nodarbības paredzētas Ādažu un Saulkrastu novada iedzīvotājiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta trešo 
daļu, sesto daļu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas 2015.gada 16.septembra atzinumu (protokols Nr.9 §9), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai (reģistrācijas 
Nr. 4371902180) Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” lielo zāli (turpmāk-Telpa), kas atrodas Smilšu ielā 3, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā. 

2. Noteikt Telpas lietošanas mērķi - Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu 
florbola nodarbības. 

3. Telpa tiek nodota bezatlīdzības lietošanā pēc saskaņota nodarbību grafika uz noteiktu 
laiku, no 01.10.2015. līdz 31.05.2016.  

4. Telpa ir labā tehniskā stāvoklī. 
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5. Pašvaldības aģentūrai „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” noslēgt bezatlīdzības 
nedzīvojamo Telpu nomas līgumu ar Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolu.  

6. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola norādītajā termiņā nav 
noslēgusi līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
§36 

Par transportu  Saulkrastu  novada  XI  Latvijas  skolu  jaunatnes   
dziesmu un  deju  svētku dalībniekiem 

ZIŅO G.Zonbergs 
 
 Izskatot PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktores J.Krūmiņas 14.09.2015. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas 16.09.2015. sēdē (protokols Nr.9/2015§12), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apmaksāt no PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžeta līdzekļiem ekskursiju 
transporta izdevumus Saulkrastu novada skolēnu mākslinieciskajiem kolektīviem, kuri 
piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

 
§37 

Par SIA „Saulkrastu komunālserviss” statūtu  
jaunas redakcijas apstiprināšanu 

ZIŅO E.Grāvītis. Precizēt 10.3.punktā summu vārdos- desmit tūkstoši. 
Deputātiem nav iebildumu par precizējuma izdarīšanu 
J.Grabčiks izsaka priekšlikumu 9.punktā pārskatīt termiņu, uz kādu ievēlē valdes locekli. 
H.Bila norāda, ka termiņš noteikts, saskaņā ar likumu.  
 

Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” (turpmāk-Sabiedrība) valdes locekļa 
Guntara Ozoliņa 2015.gada 11.septembra iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Sabiedrības 
jaunos statūtus, kas izskatīti Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdē (protokols Nr.9), 
pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 
46.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka sabiedrība darbojas, pamatojoties uz statūtiem, kurus 
izstrādā saskaņā ar publiskas personas kapitālsabiedrības tipveida statūtiem un piekto daļu, ka 
Sabiedrības statūtus apstiprina dalībnieku (akcionāru) sapulce un tos paraksta kapitāla daļu 
turētāja pārstāvis, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumiem Nr.454 
„Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem”, 

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

1. Apstiprināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” statūtus jaunā redakcijā (protokola 
7.pielikums).  
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§38 
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.februāra 

saistošajos noteikumos  Nr.SN 3/2015  “Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas 
lietošanu”” izdošanu 

ZIŅO E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes 
iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2015.gada 25.februāra saistošajos noteikumos  Nr.SN 3/2015  “Par Saulkrastu novada 
pašvaldības simbolikas lietošanu”” projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 
16.09.2015. atzinumu (protokols Nr.9 §14) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 1.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2015.gada 25.februāra saistošajos noteikumos  Nr.SN 3/2015  “Par Saulkrastu 
novada pašvaldības simbolikas lietošanu”” (protokola 8.pielikums). 

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. 
 

§39 

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 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristes Sabīnas Podskočijas 
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”” 
grozījumu projektu, kas izskatīts Finanšu komitejas 16.09.2015 sēdē (prot. Nr.9§16), un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 23.punktu, 
43.panta trešo daļu, Vispārējā izglītības likuma 21.pantu, un Izglītības likuma 17.panta pirmo 
daļu 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdot saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 
28.decembra Saistošajos noteikumos Nr.15 “Par pašvaldības kompensācijas izmaksu 
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vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei”” (protokola 9.pielikums). 

2. Izdotos saistošos 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 likumā „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā 
kārtībā. 

 
§40 

Par 29.07.2015. saistošo noteikumu Nr. SN 18/2015  
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 

„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” precizēšanu  
un Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras struktūrshēmas apstiprināšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas ekspertes V.Spitanes 2015.gada 
31.augustā iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 
13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums””  projektu, 
pamatojoties Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra atzinumu (protokols Nr.9 §14) un 
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 45.panta ceturto daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Precizēt Saulkrastu novada domes 29.07.2015. saistošos noteikumus Nr. SN 18/2015 
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 
13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” (protokola 10.pielikums). 

2. Izdotos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras struktūrshēmu (protokola 
11.pielikums). 

 
§41 

Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā” izdošanu 
ZIŅO E.Grāvītis. Finanšu komitejā bija diskusija par noteikumu 17.punktu. Ierosina izteikt 
17.punktu šādā redakcijā: “Ja tirdzniecības organizators organizē ielu tirdzniecību, nodevu par 
katru pieteikto tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam, 
maksā tirdzniecības organizators, ievērojot šo noteikumu 16.punkta noteikumus.”  
Debates par noteikumu projektu. Debatēs piedalās A.Dulpiņš, N.Līcis, J.Grabčiks. 
Priekšlikums 8.punktu izteikt šādā redakcijā: “No nodevas samaksas atbrīvojamas valsts un 
pašvaldības iestādes, pirmās un otrās grupas invalīdi, maznodrošinātas un trūcīgas personas, 
kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Saulkrastu novadā.” Deputāti atbalsta šādu redakciju. 
E.Grāvītis ierosina 15.1.1.punktā maksas apmēru noteikt  5,00 euro mēnesī vai 0,30 euro 
dienā; 15.1.5.punktā- 75,00 euro mēnesī. 
Debates par terminiem “publiska vieta” un “ielu tirdzniecība”. Debatēs piedalās N.Līcis, 
J.Grabčiks, E.Grāvītis. 
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E.Grāvītis ierosina 15.2.1.punktā maksas apmēru noteikt  20,00 euro; 15.2.2. punktā 20,00 
euro; 15.2.3.- 20,00 euro; 15.2.4.- 100,00 euro; 15.2.6.- 30,00 euro. Deputāti atbalsta 
priekšlikumu. 
N.Līcis ierosina arī 15.2.5.punktā noteikt maksas apmēru 20,00 euro. Deputāti atbalsta 
priekšlikumu. 
L.Pilsētniece par redakcionāliem labojumiem noteikumu tekstā un 4.pielikumā, atbilstoši 
Būvniecības likuma terminoloģijai- “rekonstrukcija” aizstāt ar “pārbūve”; “renovācija” ar 
“atjaunošana”. Deputātiem nav iebildumu. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas ekspertes V.Spitanes 2015.gada 
31.augustā iesniegto saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā” 
projektu, pamatojoties Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra atzinumu (protokols Nr.9 
§15) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par pašvaldības nodevām 
Saulkrastu novadā” (protokola 12.pielikums). 

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. 
 

§42 
Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek izstrādāti,  

saskaņoti un noslēgti līgumi” izdošanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
  
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas H.Bilas 2015.gada 
14.septembrī iesniegto iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek 
izstrādāti, saskaņoti un noslēgti līgumi” projektu, pamatojoties uz Finanšu komitejas 
2015.gada 16.septembra atzinumu (protokols Nr.9 §12) un likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā Saulkrastu 

novada pašvaldībā tiek izstrādāti, saskaņoti un noslēgti līgumi” (protokola 13.pielikums). 
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.oktobrī. 
 

§43 
Par iekšējo noteikumu “Iekšējie darba kārtības noteikumi” apstiprināšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas 
S.Saksones 04.09.2015.iesniegto iekšējo noteikumu “Iekšējie darba kārtības noteikumi” 
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projektu, kas izskatīts Finanšu komitejas 16.09.2015. sēdē, ievērojot likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un pamatojoties Finanšu komitejas atzinumu 
(protokols Nr.9 §11), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Iekšējie darba kārtības 
noteikumi” (protokola 14.pielikumā). 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.oktobrī. 
 

§44 
Par sadarbības līgumu apstiprināšanu un noslēgšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 21. augustā, 
28.augustā, 7.septembrī, 8.septembrī un 16.septembrī iesniegtos sadarbības līgumu projektus, 
kas nosaka sadarbības kārtību, lai ar Klientu apkalpošanas centra starpniecību nodrošinātu 
klientu apkalpošanu, sniedzot šādus pakalpojumus: konsultācijas par Uzņēmuma reģistra e-
pakalpojumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas klientu iesniegumu pieņemšana, Iekšlietu 
ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes klientu apkalpošana, Valsts zemes 
dienesta klientu apkalpošana, Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošana, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
54.panta piekto daļu un 61.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 10.janvāra rīkojumu Nr. 14 
„Grozījumi Koncepcijā par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi”, ar kuru tika pieņemti 
valsts un pašvaldības vienoto Klientu apkalpošanas centru tīkla konceptuālie risinājumi, lai 
nodrošinātu vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu, 

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

1. Apstiprināt sadarbības līgumu projektus (pielikumā) un noslēgt sadarbības līgumus ar: 
1.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts zemes 
dienestu; 
1.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru; 
1.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūru; 
1.4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Iekšlietu ministrijas 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi; 
1.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts ieņēmumu 
dienestu.  

 
§45 

Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu  
ar AS „Citadele banka” 

ZIŅO E.Grāvītis. Jānosaka līguma darbības termiņš. Ierosina slēgt līgumu uz vienu gadu. 
Deputātiem nav iebildumu. 
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Izskatot AS „Citadele banka”, reģ. Nr. 40103303559, adrese Republikas laukums 2A, 

Rīga, Salacgrīvas KAC vadītājas Ilzes Kalniņas 31.08.2015. iesniegumu Nr. 12-04/07, kas 
izskatīts Finanšu komitejas 16.09.2015. sēdē, protokols Nr.9,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 14.b) apakšpunktu un Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.3. punktu, 

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

1. Noslēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu par Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošo telpu nomu katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā uz 4 (četrām) stundām 
Saulkrastu bibliotēkā Raiņa ielā 7, Saulkrastos, sākot ar 2015.gada 1.oktobri uz 1 
(vienu)  gadu. 

2. Noteikt nomas maksu 28,47 euro (divdesmit astoņi euro 47 centi) un 21%  PVN 5,98  
euro (pieci euro 98 centi), kopā mēnesī 34,45  euro (trīsdesmit četri euro 45 centi). 

3. Uzdot Saulkrastu bibliotēkas vadītājai Vizmai Stūrmanei noslēgt neapdzīvojamo telpu 
nomas līgumu ar AS „Citadele banka”.  

4. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja norādītajā termiņā līgums netiek noslēgts, lēmums zaudē spēku. 

 
§46 

Par parāda sadalīšanu termiņos 
ZIŅO E.Grāvītis 
 

 Izskatot /vārds uzvārds/ 01.09.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes 16.09.2015. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.9, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1512.pants, 

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

 
NOLEMJ: 

1. Atlikt līdz 25.02.2016. nokavēto maksājumu par /vārds uzvārds/ ēdināšanu PII 
„Rūķītis”, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:  

 
Datums Pamatparāds 

(euro) 
26.10.2015. 21.10 
25.11.2015. 21.10 
28.12.2015. 21.10 
25.01.2016. 21.10 
25.02.2016. 21.06 
Kopā  105.46 

 
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos ar /vārds uzvārds/. 
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3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai–viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē 
spēku. 

 
§47 

Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu  
izdevumu tāmes uz 01.09.2015 apstiprināšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 2015.gada 
14.septembra iesniegumu, kas izskatīts 2015.gada 16.septembra Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.9) un, pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250 
„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās 
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 20.2 punktā noteikto,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi uz 
01.09.2015 (protokola 15.pielikumā). 

 
§48 

 Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu Saulkrastu pašvaldības policijas pārziņā 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka Aleksandra Ināra Zaharāna 
14.09.2015 iesniegumu par videonovērošanas iekārtu nodošanu Saulkrastu pašvaldības 
policijai, kas izskatīts 2015.gada 16.septembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.9) un, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru 
kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti”,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

Numurs 
Konta 
Nr. Nosaukums 

Ekspluatācijā 
no 

Uzskaites 
vērtība, EUR 

Uzkrātais 
nolietojums, 
EUR 

Atlikusī 
vērtība, 
EUR 

7246 1239 
Videonovērošanas sistēmas 
iekārta 04.07.2011. 926,57 726,22 200,35 

7247 1239 
Videonovērošanas sistēmas 
iekārta 04.07.2011. 926,57 726,22 200,35 

7248 1239 
Videonovērošanas sistēmas 
iekārta 22.07.2011. 572,01 448,60 123,41 

7249 1239 Videonovērošanas sistēmas 22.07.2011. 572,01 448,60 123,41 
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1. Nodot Saulkrastu pašvaldības policijai zemāk norādītos ilgtermiņa ieguldījumus. Par 
ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot iekšējās 
kustības dokumentus. 

 
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos: 

2.1. samazināt Pārējās ekonomiskās darbības (Struktūrvienība 0115) budžeta izdevumu 
plānu: 

2.1.1. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, apkalpošana) par 415,00 
EUR; 

2.1.2. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 2 600,00 EUR. 
2.2. palielināt Saulkrastu pašvaldības policijas (Struktūrvienība 05) izdevumu plānu: 

2.2.1. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, apkalpošana) par 1015,00 
EUR; 

2.2.2. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par 2 
000,00 EUR. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Saistošie 
noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 
2.punktā minētos grozījumus. 

 
§49 

Par izmaiņām skolēnu brīvpusdienām paredzēto līdzekļu izlietošanā 
ZIŅO E.Grāvītis 
A.Bogdanova ierosina lēmumā iekļaut informāciju par bērnu deklarēto dzīvesvietu. Debates 
par ziņu par deklarētās dzīvesvietas ziņu iekļaušanu lēmumā. Debatēs piedalās E.Grāvītis, 
A.Dulpiņš, A.Bogdanova, V.Kalnakārkle. Deputāti neatbalsta A.Bogdanovas ierosinājumu. 
 
 Izskatot Zvejniekciema vidusskola direktora A.Dulpiņa 17.08.2015. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.09.2015. sēdē (protokols 
Nr.9/2015§28), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
grozījumi MK 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir 
un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādēs skolēnu 
ēdināšanai”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt brīvpusdienas Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu 5.klašu skolēniem ar 
2015.gada 1.oktobri.  

2. Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu 5.klašu ēdināšanas izdevumus apmaksāt no 
Sociālo pabalstu līdzekļiem ar 2015.gada 1.oktobri. 

 
 

iekārta 

7250 1239 
Videonovērošanas sistēmas 
iekārta 22.07.2011. 571,99 448,18 123,81 

7251 1239 
Videonovērošanas sistēmas 
iekārta 22.07.2011. 571,99 448,18 123,81 

7483 1239 
Videokamera grozāmā N 
VIP-DN6137SD 19.06.2012. 1734,28 1040,81 693,47 

7484 1239 
Videokamera grozāmā N 
VIP-DN6137SD 19.06.2012. 1734,28 1040,81 693,47 
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§50 
Par grozījumiem Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” budžetā 

 
 Izskatot PII “Rūķītis” vadītājas S.Tībergas 07.09.2015. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.09.2015. sēdē (protokols Nr.9/2015§18), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos: 

1.1. samazināt PII “Rūķītis” (Struktūrvienība 041) budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 2 303,00 

EUR. 
1.2. palielināt PII “Rūķītis” (Struktūrvienība 041) izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 2 303,00 EUR. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, 
iekļaujot tajā skaitā 1.punktā minētos grozījumus. 

 
§51 

Par dotācijas izmaksu SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
ZIŅO E.Grāvītis. SIA “Saulkrastu komunālserviss” iesniedzis domē VUGD apliecinošus 
dokumentus par ūdens izlietojumu. 
G.Ozoliņš norāda, ka pamatojoties uz izmaiņām normatīvajā regulējumā, deleģēšanas līgumā 
turpmāk būs jānorāda kārtība, kādā veidā tiek nodrošinātas uzturēšanas izmaksas 
pakalpojumu sniedzējiem. 
 
 Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa G.Ozoliņa 14.09.2015. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.09.2015. sēdē 
(protokols Nr.9/2015§21), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības 
noteikumi” 6.6. un 155.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt dotāciju SIA “Saulkrastu komunālserviss” 10 866,64 euro (bez PVN) apmērā 
ugunsdzēsības hidrantu uzturēšanai un pārbaudei, dzeramā ūdens patēriņa 
ugunsdzēsības vajadzībām apmaksai un ugunsdzēsības hidrantu nomaiņai, 
uzstādīšanai. 

2. Pārskaitīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” dotāciju 10 866,64 euro apmērā no 
izdevumu pozīcijas “Dotācija SIA "Saulkrastu komunālserviss"” (Struktūrvienība 
017225) EKK 3261 pēc pamatojošo dokumentu iesniegšanas Finanšu un 
grāmatvedības nodaļai.  
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§52 
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžetā Aģes tilta remontam 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot izpilddirektora vietnieka A.Gavara 30.07.2015. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.09.2015. sēdē (protokols Nr.9/2015§23), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas “Ēku 

apsaimniekošana” (Struktūrvienība 017217) budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 1 500,00 EUR. 

1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas “Ceļu un ielu 
uzturēšana, apsaimniekošana un remonts” (Struktūrvienība 01723) izdevumu 
plānu: 

1.2.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 1 500,00 EUR, lai veiktu 
Aģes tiltiņa remontu. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1.punktā minētos grozījumus. 

 
§53 

Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžetā  
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītāja- finansista 
G.Vīganta 14.09.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
16.09.2015. sēdē (protokols Nr.9/2015§24), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Aizņēmumi” (Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 

400200001)” par 274 962,00 EUR (Struktūrvienība 044, 18, 017225). 
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos: 

2.1. palielināt izdevumu pozīciju “Saulkrastu slimnīca” (Struktūrvienība 18) izdevumu 
plānu: 

2.1.1. EKK 55010003 (Līdzdalība radniecisko uzņēmumu kapitālā) par 
49731,00 EUR, lai iegādātos rentgena aparātu; 

2.2. palielināt izdevumu pozīciju “Dotācija SIA "Saulkrastu komunālserviss"” 
(Struktūrvienība 017225) izdevumu plānu: 

2.2.1. EKK 55010003 (Līdzdalība radniecisko uzņēmumu kapitālā) par 
131971,00 EUR, lai atmaksātu Eiropas Savienības Kohēziju fonda 
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projekta „Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot 
enerģijas zudumus pārvaldes un sadales sistēmās” realizāciju; 

2.3. palielināt izdevumu pozīcijas “PVN” (Struktūrvienība 0122) izdevumu plānu: 
2.3.1. EKK 2511 (Budžetu iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 

– būvniecība)) par 16 186,00 EUR, lai atmaksātu PII “Rūķītis” telpu 
remontdarbu būvniecības PVN; 

2.4. palielināt izdevumu pozīcijas “Telpu remonts PII "Rūķītis"” (Struktūrvienība 044) 
izdevumu plānu: 

2.4.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 77 074,00 EUR, lai 
veiktu PII “Rūķītis” telpu remontdarbus. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1.punktā un 2.punktā minētos grozījumus. 

 
§54 

Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos un izdevumos  
klientu apkalpošanas centra izveidei  

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītāja- finansista 
G.Vīganta 15.09.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
16.09.2015. sēdē (protokols Nr.9/2015§25), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas - citi” (EKK 18.6211)” (Projekts 5204) par 10 

800,00 euro. 
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos: 

2.1. samazināt izdevumu pozīciju “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 
(Struktūrvienība 0173) budžeta izdevumu plānu: 

2.1.1. EKK 2275 (Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības 
līdzekļiem) par 5 086,00 euro, lai nodrošinātu līdzfinansējumu 
projekta “Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra 
izveide un uzturēšana reģionu un novadu nozīmes attīstības centros” 
izveidei. 

2.2. palielināt izdevumu pozīciju “Vienota klienta apkalpošanas centra izveide” 
(Struktūrvienība 017252, projekts 5204) budžeta izdevumu plānu par 15 886,00 
euro: 

2.2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 809,00 euro; 
2.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 

no kuriem aprēķina iemaksas) par 191,00 euro; 
2.2.3. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 250,00 euro; 
2.2.4. EKK 231101 (Kancelejas preces) par 50,00 euro; 
2.2.5. EKK 231201 (Inventārs) par 760,00 euro;  
2.2.6. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 6 014,00 euro; 
2.2.7. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 2 415,00 

euro; 
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2.2.8. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) 
par 5 397,00 euro. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1.punktā un 2.punktā minētos grozījumus. 

 
§55 

Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos un izdevumos  
valsts dotācijas saņemšanai 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītāja- finansista 
G.Vīganta 15.09.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
16.09.2015. sēdē (protokols Nr.9/2015§26), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas - citi” (EKK 18.6211)” (Struktūrvienība 17) 

par 5 084,00 euro, lai nodrošinātu dalību Dziesmusvētkos; 
1.2. Ieņēmumu pozīciju “Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu 

uzturēšanas izdevumu transfertiem” (EKK 18.690) (Struktūrvienība 017251) par 2 
250,00 euro, lai iegādātos tērpus kolektīvam “Dvīga”. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos: 
2.1. palielināt izdevumu pozīciju “Dalība Dziesmusvētkos” (Struktūrvienība 17) 

budžeta izdevumu plānu par 5 084,00 euro: 
2.1.1. EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 5 084,00 euro, lai nodrošinātu 

Dziesmusvētku dalībnieku ēdināšanu; 
2.2. palielināt izdevumu pozīciju “Tērpu iegāde kolektīvam “Dvīga”” (Struktūrvienība 

017251) budžeta izdevumu plānu par 2 250,00 euro: 
2.2.1. EKK 231201 (Inventārs) par 72,00 euro; 
2.2.2. EKK 2361 (Mīkstais inventārs) par 2 178,00 euro.  

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1.punktā un 2.punktā minētos grozījumus. 

 
§56 

Par grozījumiem Saulkrastu pilsētas bibliotēkas budžetā 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu pilsētas bibliotēkas vadītājas V.Stūrmanes 14.09.2015. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.09.2015. sēdē 
(protokols Nr.9/2015§27), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
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NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu  pilsētas bibliotēkas (Struktūrvienība 06) budžeta izdevumu 

plānu: 
1.1.1. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 920,00 
EUR. 

1.2. palielināt Saulkrastu pilsētas bibliotēkas (Struktūrvienība 06) izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 7212(Pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumi transferti 

citām pašvaldībām) par 920,00 EUR, lai apmaksātu galvenās 
reģionālās bibliotēkas  - Salaspils bibliotēkas uzturēšanas 
izdevumus. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1.punktā minētos grozījumus. 

 
§57 

Par finansējumu izglītojamo pārvadājumiem 2016.gadā 
ZIŅO E.Grāvītis 
A.Silavnieks norāda, ka kopš 2015.gada transporta pakalpojumu sniegšana netiek aplikta ar 
pievienotās vērtības nodokļa, svītrot no lēmuma projekta “t.sk. PVN”.  
 
 Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 08.09.2015. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.09.2015. sēdē (protokols 
Nr.9/2015§30), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Paredzēt finansējumu 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā 
„Skolēnu transports uz skolu” (Struktūrvienība 23) 29 000,00 euro apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem), 
lai atmaksātu izglītojamo pārvadājumus mācību procesa norisei dienās laika 
periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim. 

2. Uzsākt veikt iepirkumu izglītojamo pārvadājumiem mācību procesa norisei dienās 
laika periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim. 

 
§58 

Par Saulkrastu novada vidusskolu direktoru darba algu apstiprināšanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītāja - finansista 
G.Vīganta 24.09.2015. iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu,  30.03.2011. iekšējie noteikumi “Valsts budžeta mērķdotācijas 
aprēķina un sadales kārtība pedagogu darba samaksai” 2.6.1. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, pildot likumā „Par interešu konflikta 
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novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās A.Dulpiņš, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu vidusskolas direktores Veltas Kalnakārkles darba samaksu 
par vienu amata likmi no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim 1 
300,00 euro mēnesī. 

2. Apstiprināt Zvejniekciema vidusskolas direktora Andra Dulpiņa darba samaksu par 
vienu amata likmi no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim 1 
300,00 euro mēnesī. 
 

§59 
Par pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu  

un līgumu slēgšanu ar projektu īstenotājiem 
ZIŅO E.Grāvītis 
N.Līcis- 2015.gada budžetā paredzēti līdzekļi aktivitāšu, kas vērstas uz sabiedrisko labumu 
Saulkrastu novadā īstenošanas atbalstam. Informē, ka saņemti 4 pieteikumi, iepazīstina ar 
pieteiktajiem projektiem. Vienu pieteikumu iesniedzējs atsaucis. 
 
 Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes rīkotā projektu konkursa rezultātiem, kas 
tika rīkots atbilstoši 29.04.2015. domes sēdē (protokols Nr.6/2015§49) apstiprinātajam 
Nolikumam par Saulkrastu novada domes finansējuma piešķiršanu no projektu atbalsta fonda, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu un 21. panta pirmās 
daļas 27. punktu, 

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

1. Apstiprināt Vērtēšanas komisijas (izveidota ar 27.09.2015. domes lēmumu (prot.Nr.7, 
§29)) lēmumu par šādu projektu apstiprināšanu: 

1.1. „Esi aktīvs Aizvējos!”, iesniedzējs SIA „Aizvēji”, reģ.Nr. 40003109943, juridiskā 
adrese: „Aizvēji”, Jūras prospekts, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, LV-2161; 

1.2. “Saulkrastu novada VEF Pabaži teritorijas labiekārtošana”, iesniedzējs– /vārds 
uzvārds/ un iedzīvotāju grupa /vārdi un  uzvārdi/  /adrese/. 

2. Noslēgt līgumu ar projekta īstenotāju SIA „Aizvēji” par iesniegtā projekta „Esi aktīvs 
Aizvējos!” realizēšanu, pašvaldības līdzfinansējums 750,00 euro (protokola 
16.pielikumā). 

3. Noslēgt līgumu ar projekta īstenotāju iedzīvotāju grupas pārstāvi /vārds uzvārds/ par 
iesniegtā projekta “Saulkrastu novada VEF Pabaži teritorijas labiekārtošana” 
realizēšanu, pašvaldības līdzfinansējums 750,00 euro (protokola 17.pielikumā). 

4. Noteikt līgumu noslēgšanas termiņu- viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja norādītajā termiņā līgumi nav noslēgti, lēmums zaudē spēku. 
 

§60 
Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā 

ZIŅO E.Grāvītis. Līdzekļi tiks izlietoti ēkas Raiņa ielā 8, Saulkrastos, vestibila projekta 
izstrādei, lai ierīkotu klientu apkalpošanas centru. 
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 Izskatot Attīstības un plānošanās nodaļas projektu vadītājas A.Līces 28.09.2015. 
iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Attīstības un plānošanās nodaļas (Struktūrvienība 0117) 

budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem) par 3 500,00 EUR. 
1.2. palielināt Attīstības un plānošanās nodaļas (Struktūrvienība 0117) 

izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 

izdevumi) par 3 500,00 EUR, lai varētu veikt nepieciešamos darbus 
vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un tehniskās 
dokumentācijas izstrādei plānoto projektu pieteikumu sagatavošanai. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, 
iekļaujot tajā skaitā 1.punktā minētos grozījumus. 

 
§61 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot akciju sabiedrības ,,Latvijas valsts meži’’, vienotais reģistrācijas 
nr.40003466281, juridiskā adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, Nekustamo īpašumu vadītājas 
A.Lucas 16.09.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, 
kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 
8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Valsts mežs 8033’’ (kadastra numurs 
80330032858), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80330040537 zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (protokola 18.pielikums). 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones 

iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
 
Sēdi slēdz  16:25 
 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
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Sēdi protokolēja   
Lietvedības un personāla 
nodaļas sekretāre 

  
A.Štrombaha 

 
Protokols parakstīts 05.10.2015. 


