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DOMES SĒDES  
PROTOKOLS  

2017.gada 27.decembrī  Nr. 20/2017 
 
Sēde sasaukta 2017.gada 27.decembrī  plkst. 15.00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 15.00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Bruno Veide, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Guna 
Lāčauniece, Līga Vaidere, Normunds Līcis, Sandra Ozola-Ozoliņa, Mārtiņš Kišuro, Alens Horsts, 
Aiva Aparjode, Santa Ancāne (no plkst.15.02)  
 
Nepiedalās deputāti:  
Oksana Vanaga (aizņemta pamatdarbā) 
Selga Osīte (aizņemta pamatdarbā) 
Ivars Veide (ārpus valsts) 
 
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 
 
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts 
 

Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi, aicina deputātus apstiprināt darba kārtību,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 
 
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko 
personu datu aizsardzības likumu  

 
1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 29.11.2017. domes sēdes lēmumu izpildi 

 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
2. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Latvijas valstij Satiksmes 

ministrijas personā un zemes lietošanas mērķa noteikšanu 
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3. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 
4. Par grozījumiem neapdzīvojamo telpu nomas līgumā ar SIA „Bemberi maiznīca” 
5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds uzvārds/ 
6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds uzvārds/ 
7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds uzvārds/ 
8. Par grozījumiem un papildinājumiem 2013.gada 3.decembra zemes nomas līgumā 
9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarinājumu 
10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
12. Par zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
13. Par nosaukuma piešķiršanu 
14. Par dalību INTERREG EUROPE programmas apstiprinātajā projektā „Cult Ring” 
15. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 

2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu 
Saulkrastu novada teritorijā” precizēšanu 

 
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

16. Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 

17. Par aprūpes pakalpojuma cenas izmaiņām biedrības „Latvijas SOS - bērnu ciematu 
asociācija” un par vienošanās slēgšanu 

18. Par aprūpes pakalpojuma cenas izmaiņām biedrības “REACH” struktūrvienībā senioru 
nams “Zilaiskalns” un par vienošanās slēgšanu 

19. Par pakalpojuma uzturmaksas izmaiņām Engures novada domes pansionātā “Rauda” 
2018.gadā un par vienošanās slēgšanu 

20. Par sociālo pakalpojumu uzsākšanu specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma 
“Deinstitucionalizācija” projektā 
 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
21. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības 

aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” nolikums” apstiprināšanu 
22. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 27.augusta 

nolikumā “Saulkrastu novada domes apbalvojumu nolikums”” apstiprināšanu 
 

Finanšu komitejas lēmumi 
23. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu 
24. Par budžeta grozījumiem 
25. Par budžeta grozījumiem izglītības nodrošināšanai 
26. Par grozījumiem pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžetā 
27. Par grozījumiem ilgtermiņa ieguldījumos 
28. Par tiesas sprieduma izpildes nodrošināšanu 
29. Par finansējuma piešķiršanu tehniskās apsekošanas veikšanai 
30. Par deputātu atalgojumu 
31. Par parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
32. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Neibādes parka un Saulkrastu estrādes kompleksa 

pārbūves būvprojekta izstrādei 
33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Siltums un Enerģija” 
34. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2017. saistošajos 

noteikumos Nr.SN1/2017 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2017.gada budžetu”” izdošanu 
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35. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā 
36. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 
37. Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikuma apstiprināšanu un izsoles 

organizēšanu 
 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
38. Par /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
39. Par /vārds uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
40. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
41. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
42. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
43. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
44. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
45. Par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā 
46. Par adreses piešķiršanu 
47. Par Saulkrastu novada domes pārstāvja deleģēšanu Civilās aizsardzības komisijā 

 
Plkst. 15:02 ierodas deputāte S.Ancāne 
 

§1 
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 29.11.2017. domes sēdes lēmumu izpildi 

Ziņo pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis par 29.11.2017. domes sēdes lēmumu izpildi. 
Finanšu komitejas lēmums, 29.11.2017. darba kārtības 30.jautājums “Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta saistošajos 
noteikumos Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu tiks virzīts izskatīšanai janvāra 
komitejas sēdē, jo ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – 
VARAM) negatīvs atzinums.  
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika informē deputātus par VARAM atzinumu.  
N.Līcis uzdod jautājumu, vai pamatā ir iebildumi par to, ka iedzīvotājiem jāiesniedz iesniegums. 
G.Lipinika atbild, ka noteikumu grozījumi arī tika veikti, lai noteiktu, ka iedzīvotājiem jāiesniedz 
iesniegums nodokļu atvieglojumu saņemšanai.  
N.Līcis jautā, vai, ņemot vērā VARAM atzinumu, iedzīvotājiem ir jāraksta iesniegums. 
G.Lipinika paskaidro, ka noteikumu grozījumi ir stājušies spēkā, iesniegums ir jāiesniedz. 
N.Līcis jautā, vai Saulkrastu mājaslapā ir publicēta jauna iesnieguma veidlapa. G.Lipinika atbild 
apstiprinoši.  
L.Vaidere uzdod jautājumu, kā iesnieguma veidlapas tika izplatītas. 
E.Grāvītis paskaidro, ka veidlapas tika izplatītas tāpat, kā paziņojumi par nekustamā īpašuma 
nodokli, caur SIA “Mailmaster”.  
L.Vaidere informē, ka iedzīvotāji vēstules nav saņēmuši. 
Finanšu daļas vadītājs -finansists Gatis Vīgants informē, ka vēstules vēl nav izsūtītas, jo 
informācija tiek apkopota.  
N.Līcis jautā, vai nodokļu atvieglojumi tiks piemēroti ar atpakaļejošu datumu, ņemot vērā, ka 
iesniegums jāiesniedz līdz 31.01.2018., bet noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” stājas spēkā 
01.01.2018. 
E.Grāvītis apstiprina N.Līča teikto.  
E.Grāvītis informē, ka pašvaldībai ir tiesības nepiekrist ministrijas izteiktajam viedoklim. Ņemot  
vērā, ka šobrīd Latvijā šāda prakse ar iesniegumiem pastāv un ministrija šādus noteikumus pieļauj, 
uzskata, ka arī Saulkrastu pašvaldībai ir tiesības izdot saistošos noteikumus pēc saviem ieskatiem.  
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A.Arnis ziņo par 29.11.2017. domes sēdes lēmumu izpildi. Jautājums “Par darba koplīguma 
noslēgšanu ar Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrības Saulkrastu novada domes 
pirmorganizāciju” ir procesā, tiks virzīts izskatīšanai janvāra Finanšu komitejā.  
N.Līcis uzdod jautājumu par ceļu projektu. A.Arnis atbild, ka šobrīd tiek gatavota gala 
dokumentācija iepirkumam. Tehniskā specifikācija ir sagatavota.  
N.Līcis jautā par projektu par telpām Raiņa ielā 7. A.Arnis informē, ka 28.12.2017. notiks objekta 
apskate. 
N.Līcis jautā par ēku Smilšu ielā – bij. “BalticInn”. A.Arnis atbild, ka ir noslēgts līgums par 
apkures sistēmu atjaunošanu, līguma izpildes termiņš līdz 2018.gada februārim. Problēmas ar 
jumta konstrukcijām tika atrisinātas. 
N.Līcis uzdod jautājumu par moduļu tipa piebūvju uzstādīšanu pie bērnudārza un skolas. 
A.Arnis informē, ka attiecībā uz bērnudārzu ir saņemts eksperta slēdziens. Attiecībā uz skolu, 
šodien ir noslēgts līgums par eksperta atzinuma sniegšanu, kas ir realizējams trīs nedēļu laikā.   
N.Līcis izsaka vēlēšanos iepazīties ar projektiem. A.Arnis informē, ka ar projektiem ir iespējams 
iepazīties Būvvaldē vai Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļā.  
N.Līcis pauž viedokli, ka ņemot vērā, ka tiek ieguldīti finanšu līdzekļi dažādu ēku atjaunošanā, 
aicina deputātus atbalstīt padomes izveidi, kura sastāvā tiks iekļauti: arhitekts, kāds mākslinieks, 
uzņēmējs, tūrisma informācijas centra pārstāvji. Padome varētu kvalitatīvi izvērtēt tos projektus, 
kurus pašvaldība pasūta. 
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 
 

§2 
Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Latvijas valstij Satiksmes 

ministrijas personā un zemes lietošanas mērķa noteikšanu 
Ziņo B.Veide.  
 

Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes Stellas Veismanes 2017.gada 
16.novembra iesniegums par Satiksmes ministrijas 2017.gada 29.septembra vēstules “Par zemes 
vienībām ar statusu “Rezerves zemes fonds” un “Zemes zemes reformas pabeigšanai” izskatīšanu.  

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību 
sarakstu un ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts: 

Ar 2017.gada 27.septembra Saulkrastu novada domes sēdes lēmumu Nr.174 
(Prot.Nr.15/2017§7) “Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Saulkrastu 
novada pašvaldībai” (turpmāk – Lēmums), Dome noteica Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekritīgas un kā pašvaldības īpašumi zemesgrāmatā ierakstāmas rezerves zemes fondā ierakstītās 
zemes vienības. 

Pēc Lēmuma pieņemšanas, 2017.gada 5.oktobrī saņemta Satiksmes ministrijas (turpmāk – 
Ministrija) 2017.gada 29.septembra vēstule “Par zemes vienībām ar statusu “Rezerves zemes 
fonds” un “Zemes reformas pabeigšanai”” Nr.03-01.3/3018, kurā Ministrija informē, ka rezerves 
zemes fonda sarakstā iekļautā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80330040588, ir 
nepieciešama Satiksmes ministrijai, jo zemes vienība nepieciešama valsts autoceļu infrastruktūras 
uzturēšanai uz tās atrodas valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža 
(Ainaži)” posms.  

Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 5.pantu, Ministru 
Kabinets 2016.gada 28.janvārī ir izdevis rīkojumu Nr.96 “Par zemes reformas pabeigšanu 
Saulkrastu novada lauku apvidū”. 

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 13.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabinets 
izdod noteikumus par kārtību, kādā Valsts zemes dienests nodod datus par rezerves zemes fondā 
ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, 
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kā arī kārtību, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai 
piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes 
gabalu piekritību pašvaldībai. 

Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, rezerves zemes fondā ieskaitīto 
zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā 
vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem 
lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai 
neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk – Noteikumi Nr.190), pēc Rezerves 
zemes fonda sarakstā iekļauto zemes vienību izvērtēšanas, Satiksmes ministrija informēja, ka 
Ministrijai nepieciešama valstij piekritīga zemes vienība ar kadastra numuru 80330040588.  

Rezerves zemes fonda sarakstā iekļautā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
80330040588 (platība 0,71 ha), ir šosejas josla, tā ir daļa no valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga 
(Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)”.  

Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2014.gadam ar 2016.gada 
grozījumiem (turpmāk – teritorijas plānojums) uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80330040588, atrodas valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)” 
posms, un saskaņā ar teritorijas plānojumu zemes vienībai noteikta teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana – transporta infrastruktūras teritorija (TR). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, Zemes pārvaldības likuma 13.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība“ 16.punktu, Ministru kabineta 
noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes 
gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 5. un 
6.punktu, un Saulkrastu novada domes saistošiem noteikumiem Nr.SN 11/2017 "Par Saulkrastu 
novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
apstiprināšanu" apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2017. gada 31. maija lēmumu Nr.7/2017 
"Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam apstiprināšanu", Domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 13.decembra sēdes atzinumu (protokols 
Nr.13/2017),  

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

1. Noteikt, ka rezerves zemes fondā iekļautā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
80330040588, 0,71 ha platībā, piekritīga Latvijas valstij, un ierakstāma zemesgrāmatā uz 
Satiksmes ministrijas vārda.  

2. Noteikt, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330040588, lietošanas mērķi – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – kods 
1101. Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.  

 
Lēmums Nr.343 protokola pielikumā 
 

§3 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo B.Veide. 
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Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis 
Blankenbergs lūdz precizēt lēmumprojekta 1.punktu ar vārdiem “zemes lietošanas mērķi” aiz 
vārda “mainīt”. Deputātiem nav iebildumu.  
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2017.gada 17.novembrī saņemts /vārds 
uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrastu novads, 2017.gada 17.novembra iesniegums 
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80330040771 lietošanas mērķu maiņu.  

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 
/vārds uzvārds/ iesniegumā lūdz mainīt zemes lietošanas mērķus zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 80330040771. Lietošanas mērķim ar kodu 0601 – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve samazināt uz minimumu, kāds ir noteikts Saulkrastu pašvaldības teritorijas 
plānojumā ap ēkām (1200 m2) ar kadastra apzīmējumu 80330040121003 un 80330040121007, 
pārējo atstājot ar kodu 0600 - neapgūtā individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi, saglabājot 
esošo lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kur “pļavas” 0,034 ha, mežs – 0,2314, pārējās zemes 0,0137 ha. 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu 
novada domes 31.10.2012. lēmumu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 
Saulkrastu novada dome 2013.gada 27.februārī pieņēma lēmumu Nr.3, §48 “Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi”, ar kuru atļauts izstrādāt nekustamā īpašuma “Ķempji” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 80330040119, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu un apstiprināts zemes ierīcības projekta darba uzdevums. 

Izskatot /vārds uzvārds/ un /vārds uzvārds/ 23.01.2014. iesniegumu par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu un zemes vienību atdalīšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.02.2014. sēdē (protokols Nr. 2), Saulkrastu 
novada dome ar 2014.gada 26.februāra sēdes protokola izrakstu Nr.3§9 “Par zemes vienības 
atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu adreses un 
nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu” (turpmāk – Lēmums), nolēma: atļaut sadalīt 
nekustamo īpašumu “Ķempji”, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr.80330040119, atdalot katru zemes vienību, izveidojot jaunus nekustamos īpašumus; apstiprināt 
izstrādāto nekustamā īpašuma “Ķempji” zemes ierīcības projektu, un piešķirt adresi un noteikt 
lietošanas mērķi zemes gabaliem: “Ķempji”, “Veltiņas”, “Lamšas” un “Gustiņi”. Ar Lēmuma 
5.punkta 5.3.apakšpunktu zemes gabalam piešķirta adrese “Lamšas”, Bātciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads un noteikti lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
kods – 0601, platība 0,33 ha; zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kods – 0201, platība 0,4 ha.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmuma Nr.11,§14 “Par 
adreses piešķiršanu” 1.punktu, saimniecības ēkai, kadastra apzīmējums 80330040121003, un 
pirtij, kadastra apzīmējums 80330040121007, kas funkcionāli saistītas ar zemes īpašumu 
“Lamšas”, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 
80330040771, piešķirta adrese: “Lamšas”, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumu Nr.100000540632 ierakstu, redzams, ka nekustamais īpašums “Lamšas”, Bātciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs: 80330040778, sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 80330040771, ar kopplatību 0,7298 ha. Īpašuma tiesības uz nekustamo 
īpašumu “Lamšas” 2015.gada 19.janvārī nostiprinātas uz /vārds uzvārds, dzimšanas dati/, vārda. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu zemes vienībai 
un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru 
kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai 
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vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai, izņemot likumā minētus gadījumus, nosaka vietējā 
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība (tās daļa). 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
(turpmāk – Noteikumi) 2.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi kadastrālās 
vērtēšanas vajadzībām nosaka atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai 
izmantošanai. 

Saskaņā ar Noteikumu 4.punktu, zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka vienu vai 
vairākus lietošanas mērķus. Lietošanas mērķim nosaka piekrītošo zemes platību. 

Noteikumu 14.1 punktā neapbūvētu apbūves zemi iedala šādi: neapgūtā apbūves zemē, kas 
šo noteikumu izpratnē ir neapbūvēta apbūves zeme, kurai nav izbūvēta infrastruktūra – 
piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma iespējas bez papildu elektrolīnijas vai transformatora 
apakšstacijas izbūves; apgūtā apbūves zemē, kas šo noteikumu izpratnē ir neapbūvēta apbūves 
zeme, kurai ir izbūvēta infrastruktūra – vismaz piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma 
iespēja bez papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves. 

Savukārt Noteikumu 17.punkts paredz gadījumus, kad tiek ierosināta lietošanas mērķa 
maiņa. Lietošanas mērķa maiņu var ierosināt, ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem 
tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības; ja izsniegta būvatļauja, 
kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam 
lietošanas mērķim; ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas 
mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai; ja pēc izmaiņām 
teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas 
mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, 47.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 2., 4., 14.1 , 17., 37.punktu, Saulkrastu novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 
SN 11/2017 "Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu apstiprināšanu", "Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. 
gadam apstiprināšanu", Domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 
13.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.13/2017),  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR - 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Aparjode), „PRET”- 1 (A.Horsts), „ATTURAS”- nav,  

 
NOLEMJ: 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašumam “Lamšas”, Bātciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, kods – 0601, platība 0,24 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,2107 ha, un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,2791 ha.  
 

Lēmums Nr.344 protokola pielikumā 
 

§4 
Par grozījumiem neapdzīvojamo telpu nomas līgumā 

ar SIA „Bemberi maiznīca” 
Ziņo B.Veide. 
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N.Līcis uzdod jautājumu par telpas atrašanas vietu. B.Veide atbild, ka telpa atrodas zem kāpnēm.  
N.Līcis jautā par lēmumprojekta 1.punkta vārdiem “Papildus iznomāt”, ņemot vērā, ka telpa jau 
bija iznomāta SIA “Bemberi maiznīca”. A.Gavars paskaidro, ka iepriekš bija noslēgts atsevišķs 
līgums, kuram termiņš ir beidzies.  
 
 Izskatot SIA „Bemberi maiznīca”, reģ. Nr.40103124309, juridiskā adrese Vidrižu iela 21D, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., prokūrista Mārtiņa Kišuro 2017.gada 27.novembrī iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes 13.11.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
sēdē (protokols Nr.13/2017), pamatojoties uz 2010.gada 14.janvārī noslēgtā neapdzīvojamo telpu 
nomas līguma 7.4. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās M.Kišuro,  
 
NOLEMJ: 

1. Papildus iznomāt uz 5 (pieciem) gadiem SIA „Bemberi maiznīca”, reģ. Nr. 40103124309, 
Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Raiņa ielā 7, Saulkrastos, 
Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80135020402, neapdzīvojamo telpu (telpa Nr.20 un daļa no 
telpas Nr.19) 8 m2 platībā, noslēgt vienošanos. 

2. Noteikt nomas maksu par papildus iznomāto platību 1,50 euro par 1m2, kopā 12,00 euro 
(divpadsmit euro) un 2,52 euro (divi euro 52 euro centi) 21% PVN, kopā mēnesī 14,52 
euro (četrpadsmit  euro 52 euro centi). 

3. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
 

Lēmums Nr.345 protokola pielikumā 
 

§5 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. 
 
 Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2017.gada 21.novembrī (Lietas 
Nr.8.10/1120170426/IN3798) saņemts /vārds uzvārds/, dzīvojošas /adrese/  Saulkrastu nov., 
2017.gada 16.novembra iesniegums ar lūgumu rast iespēju pagarināt zemes nomas līgumu par 
zemes gabala ar adresi: “Ķīšupes dārziņi”, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nomu uz ilgāku laiku (uz 
99 gadiem). 
 Saskaņā ar 2012.gada 31.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.14§12), starp Saulkrastu 
novada domi un /vārds uzvārds/ 2012.gada 16.novembrī noslēgts Zemes nomas līgums par zemes 
nomu bez apbūves tiesībām 500 m2 platībā, “Ķīšupes dārziņi”, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 
Līgums bija spēkā līdz 2017.gada 15.novembrim. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par 
publiskas personas zemes nomu” 18.2. apakšpunktu 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, saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
2017.gada 13.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.13/2017), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „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 500 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 noslēgusi līgumu, lēmums zaudē 
spēku. 

 
Lēmums Nr.346 protokola pielikumā 

 
§6 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu  
ar /vārds uzvārds/ 

Ziņo B.Veide. 
 
 Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2017.gada 29.novembrī (Lietas 
Nr.8.10/1120170596/IN3898) saņemts /vārds uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, Saulkrastu nov., 
2017.gada 29.novembra iesniegums, kurā viņa atsakās no zemes gabala 355 m2 platībā, nomu, kas 
atrodas Krasta ielā 16A, Saulkrastos, kadastra Nr.80130040183. 
 Pamatojoties uz 2015.gada 29.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.6§36), starp Saulkrastu 
novada domi un /vārds uzvārds/ 2015.gada 12.maijā noslēgts Zemes nomas līgums (turpmāk – 
Līgums), ar kuru /vārds uzvārds/ iznomāta zemes īpašuma Krasta ielā 16A, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kadastra numurs 80130040183, daļa 355 m2 platībā. Līgums stājās spēkā 2015.gada 
12.maijā un ir  spēkā līdz 2020.gada 11.maijam. 
 Saskaņā ar 2015.gada 12.maija zemes nomas līguma 7.1.punktu, līgumu var izbeigt pirms 
termiņa, līdzējiem savstarpēji vienojoties, un 7.2.punktu – līguma noteikumi var tikt papildināti 
un grozīti ar rakstisku vienošanos, ko parakstījuši abi Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji, un 
grozījumi līgumā stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, un 
2015.gada 12.maija zemes nomas līguma 7.1., 7.2. punktu, saskaņā ar Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 13.decembra sēdes atzinumu (protokols 
Nr.13/2017),  

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

1. Ar 2017.gada 31.decembri izbeigt ar /vārds uzvārds, personas kods/ 2015.gada 12.maijā 
noslēgto zemes nomas līgumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes īpašuma 
Krasta ielā 16A, Saulkrasti, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 8013 004 0183, daļas 355 
m2 platībā, nomu. 
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2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu noslēgt rakstisku vienošanos. 
3. Noteikt vienošanās noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 

dienas.  
 
Lēmums Nr.347 protokola pielikumā 
 

§7 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. 
N.Līcis norāda uz līguma projekta numerācijas kļūdu.  
N.Līcis pauž viedokli par līguma projekta 5.2.1.punktu, ka nomniekam ir tiesības veikt būvniecību 
tikai ar iznomātāja rakstisku piekrišanu, uzskata, ka šādu punktu var svītrot, jo zemes gabals tiek 
iznomāts bez apbūves tiesībām. Debates par 5.2.1. punkta svītrošanu. Deputāti vienojās punktu 
nesvītrot.  
E.Grāvītis uzdod jautājumu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Lipinikai par līguma projekta punktu 
numerāciju. 
N.Līcis ierosina skatīt jautājumu par zemes nomas līguma noslēgšanu janvārī. Deputāti atbalsta 
N.Līča priekšlikumu. 
E.Grāvītis aicina balsot par jautājuma izskatīšanas atlikšanu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atlikt jautājuma “Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds uzvārds/” izskatīšanu. 
 

§8 
Par grozījumiem un papildinājumiem  

2013.gada 3.decembra zemes nomas līgumā 
Ziņo B.Veide. 
E.Grāvītis norāda uz drukas kļūdu lēmumprojekta 5.punktā. 
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2017.gada 11.decembrī saņemts /vārds 
uzvārds, personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Madonas novads, 2017.gada 6.decembra 
iesniegums par grozījumiem zemes nomas līgumā.  

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  
2017.gada 6.decembra iesniegumā (turpmāk – Iesniegums) /vārds uzvārds/ (turpmāk – 

Nomnieks) lūdz veikt grozījumus 2013.gada 3.decembra ar grozījumiem 2015.gada 6.oktobrī 
zemes nomas līgumā, un lūdz papildināt zemes nomas lūgumu ar punktu, ka zemes īpašnieks atļauj 
nomniekam  reģistrēt zemesgrāmatā nomniekam piederošas ēkas, pagarinot zemes nomas līgumu 
līdz 2023.gada 2.decembrim, jo zemes nomas līguma grozījumi nepieciešami, lai reģistrētu 
zemesgrāmatā ēku kā pastāvīgu īpašumu.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2013.gada 27.novembra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.15§15) 2013.gada 3.decembrī noslēgts zemes nomas līgums (turpmāk – Līgums) ar 
Nomnieku, par zemes īpašuma Celtnieku iela 71, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu  
novads, ar kadastra apzīmējums 8033 001 0617, 0,1196 ha platībā, nomu. Līgums noslēgts uz 5 
(pieciem) gadiem. 
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Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra lēmumu Nr.8 sēdes 
protokols Nr.14 “Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar /vārds uzvārds/”, 2015.gada 6.oktobrī 
noslēgta Vienošanās par grozījumiem 2013.gada 3.decembra zemes nomas līgumā.  

Vienošanās noteikts, ka 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, 0,1196 ha platībā. 
Zemesgabala iznomāšanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

Saskaņā ar Zemes nomas līguma 6.2. punktu Līguma noteikumus var grozīt, 
līgumslēdzējiem rakstiski vienojoties, un grozījumi stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un 
abpusējas parakstīšanas.  

Pašvaldības rīcībā ir Paskaidrojuma raksts, kas apliecina par /vārds uzvārds/ piederošas 
palīgēkas būvniecību un par būvdarbu pabeigšanu. 
 Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2013.gada 5.jūnija uzziņu Nr.01.-
5.6/0620130067/IZ877, nekustamā (zemes) īpašuma (kadastra numurs 8033 001 0617) tiesības 
nostiprinātas uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda (Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas 
nodalījums Nr.100000521981, žurnāla Nr.300003448882 (06.06.2013.), lēmums 12.06.2013., 
tiesnese Sandra Zeire. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, 47.pantu, Zemesgrāmatu likuma 8.pantu, 61.panta pirmās daļas 1., 2.punktu, 
likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, saskaņā ar 2012.gada 
3.decembra Zemes nomas līguma 6.2. punktu, Domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 2017.gada 13.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.13/2017),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Grozīt 2013.gada 3.decembra zemes nomas līguma 1.2.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 
“1.2. Zemes vienība pieder Iznomātājam saskaņā ar zemesgrāmatu apliecību, īpašuma 
tiesības ir nostiprinātas Iznomātājam Saulkrastu pagasta zemesgrāmatā, nodalījuma 
Nr.100000521981, pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses 
Sandras Zeires 2013.gada 12.jūnija lēmumu (Žurnāls Nr.300003448882).” 

2. Papildināt 2013.gada 3.decembra zemes nomas līgumu ar 1.1.1.apakšpunktu, izsakot to šādā 
redakcijā: 
“1.1.1.Uz iznomātās zemes vienības atrodas Nomniekam piederoša palīgēka.” 

3. Izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:  
“2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2023.gada 2.decembrim.” 

4. Papildināt Līgumu ar 5.1.8. apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:  
“5.1.8. reģistrēt, kā  patstāvīgu būvju īpašumu, tam piederošās būves Zemesgrāmatu nodaļā. 
Iesniegt nostiprinājuma lūgumu Zemesgrāmatu nodaļā ir pilnvarots Nomnieks. Izdevumus, 
kas saistīti ar Līguma reģistrāciju Zemesgrāmatā sedz Nomnieks.”  

5. Juridiskai nodaļai sagatavot un noslēgt rakstisku vienošanos par grozījumiem un 
papildinājumiem 2013.gada 3.decembra zemes nomas līgumā. 

 
Lēmums Nr.348 protokola pielikumā 
 

§9 
Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarinājumu 

Ziņo B.Veide. 
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Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars informē, ka ņemot vērā, ka zemes komisijas 
dokumenti tika nodoti Valsts zemes dienestam (turpmāk – VZD), tika pieprasīta papildu 
informācija no VZD. 
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2017.gada 4.decembrī saņemts /vārds uzvārds/ 
2017.gada 24.novembra iesniegums (Saulkrastu novada domes reģistrācijas 
Nr.8.10/1220170050/IN3939).  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 
/vārds uzvārds/ 2017.gada 24.novembra iesniegumā lūdz Domi izskatīt viņas iesniegumu 

Saulkrastu novada domes sēdē, novērst radušos pārpratumu un atjaunot vēsturisko taisnīgumu, t.i., 
atjaunot /vārds uzvārds/ un /vārds uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – zemi 
“Saulkalni” kadastra Nr.8033 003 1020, platība 0,2330 ha, kas nepieciešama māju “Saulkalni” 
uzturēšanai. 

2017.gada 24.novembra iesniegums izskatīts 2017.gada 13.decembra Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.13/2017).         

Lai pilnīgi un objektīvi izvērtētu visus lietā esošos materiālus, Dome vērsusies Latvijas 
Republikas Valsts zemes dienestā ar lūgumu sniegt tās rīcībā esošo informāciju par nekustamo 
īpašumu “Saulkalni”.  

Iesnieguma likuma 5.panta trešā daļa paredz, ka iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā 
termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā 
no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.  

Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 64.panta pirmā daļa noteic – ja 
administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde pieņem lēmumu par administratīvā 
akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja likumā nav noteikts cits 
termiņš vai citā normatīvajā aktā – īsāks termiņš administratīvā akta izdošanai. 

Saskaņā ar APL 64.panta otro daļu, ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto 
termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem 
no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. 

Izskatot administratīvās lietas materiālus, konstatēts, ka, lai panāktu tiesisku, taisnīgu un 
efektīvu lietas izskatīšanu, ir nepieciešams papildu laiks, lai turpinātu pārbaudīt gan 
administratīvās lietas faktiskos, gan tiesiskos apstākļus. Iepriekš minētie apstākļi rada objektīvus 
šķēršļus lietas izskatīšanai APL 64.panta pirmajā daļā noteiktajā viena mēneša termiņā, tādēļ, 
pamatojoties uz APL 64.panta otro daļu, administratīvā akta izdošanas termiņš pagarināms līdz 
2018.gada 1.martam. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, 
Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu, un Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 13.decembra sēdes atzinumu 
(Prot.Nr.13/2017), 

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

1. Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2018.gada 1.martam. 
2. Nosūtīt lēmumu /vārds uzvārds/ uz viņas uzrādīto adresi: /adrese/ Saulkrastu novads, LV-

2160.  
 

Lēmums Nr.349 protokola pielikumā 
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§10 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/ Rīga, 12.12.2017. iesniegumu ar 
lūgumu mainīt nekustamā īpašuma Divdesmit otrā ielā 24, Pabažos, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novadā ar kadastra apzīmējumu 80330040137, lietošanas mērķi no individuālo māju apbūves 
zemes uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi, Saulkrastu novada dome konstatē. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas 
datiem Nekustamā īpašuma noteiktais lietošanas mērķis (turpmāk - NĪLM) ir individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601, platība 0,1 ha. Zemes vienībai nav piebrauktuves no 
pašvaldības ielas. 

Spēkā esošajā Saulkrastu novada teritorijas plānojumā Nekustamā īpašuma noteiktā 
plānotā izmantošana – savrupmāju apbūves teritorija. 
  Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 2.punktu, 14.1 1. apakšpunktu, kurš nosaka, ka neapgūta apbūves zeme ir neapbūvēta 
apbūves zeme, kurai nav izbūvēta infrastruktūra – piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma 
iespējas bez papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves, 23.1. apakšpunktu, 
saskaņā ar 13.12.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols 
Nr. 13/2017),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt zemes vienībai Divdesmit otrā iela 24, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80330040137, lietošanas mērķi, nosakot lietošanas mērķi - 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600) - platība 0,1 ha. 

 
Lēmums Nr.350 protokola pielikumā 

 
§11 

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

Ziņo B.Veide.  
N.Līcis uzdod jautājumu par zemes gabala sadalīšanu. A.Blankenbergs paskaidro, ka zemes gabals 
tiek sadalīts atbilstoši zemes ierīcības projektam. 
 
 Izskatot SIA “ĢEO&DĒZIJA”, reģistrācijas Nr. 40002031448, direktores G.Guļānes 
05.12.2017. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Rīgas 
ielā 55, Saulkrastos, (kadastra Nr.80130030433), adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa noteikšanu.  
Nekustamā īpašuma Rīgas iela 55, Saulkrasti, Saulkrastu novads, īpašnieks ir /vārds uzvārds/. 
Pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes 
ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 08.12.2015. Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, kas nosaka, ka adresi apbūvei 
paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau veidojot jaunu zemes vienību un 20.06.2006. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
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īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.12.2017. sēdes 
atzinumu (protokols Nr.13/2017), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA ,, ĢEO&DĒZIJA’’ izstrādāto nekustamā īpašuma Rīgas iela 55 (kadastra 
Nr. 80130030433), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’(kadastra 
apz.80130030078) un uz zemes gabala esošajām ēkām un būvēm – Rīgas iela 55, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – ,,individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme’’ (NĪLM kods 0601), platība 0,139 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,2’’(kadastra 
apz.80130030079) un uz zemes gabala esošajām ēkām un būvēm – Rīgas iela 55A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – ,,individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme’’ (NĪLM kods 0601), platība 0,1208 ha. 

 
Lēmums Nr.351 protokola pielikumā 
 

§12 
Par zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo B.Veide. 
N.Līcis lūdz turpmāk pie šādiem lēmumu projektiem, kā iepriekšējais, pievienot shēmas. 
E.Grāvītis informē, ka šī ir katlumājai funkcionāli nepieciešamā zeme. Lai SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” zemes nomas līgumu varētu reģistrēt zemesgrāmatā, nepieciešams noteikt 
lietošanas mērķi. 
 

Izskatot SIA ,,Saulkrastu komunālserviss’’, reģ.Nr.40103027944, juridiskā adrese Liepu 
iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 08.12.2017. iesniegumu par zemes vienības daļas 
izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu, pamatojoties uz SIA ,,Rīgas mērniecības birojs’’ 
izgatavoto zemes vienības plānu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.pantu, 
10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 
aktualizācijas noteikumi’’ 23.1.2.punktu un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16. pantu, saskaņā ar 13.12.2017. Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.13/2017), 

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

1. Izveidot nekustamajā īpašumā ,,Ostas zeme’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0414, zemes 
vienības daļu 0.6634 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001, platība 0.6634 ha. 
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Lēmums Nr.352 protokola pielikumā 
 

§13 
Par nosaukuma piešķiršanu  

Ziņo B.Veide.  Tiek piešķirti nosaukumi autoceļa V101 posmiem - no Saulkrastu pilsētas robežas 
līdz krustojumam ar Ostas ielu - Ainažu iela, Zvejniekciems, un no krustojuma ar Ostas ielu līdz 
Tallinas ielai. Turpmāk visiem īpašumiem tiks piešķirtas adreses ar ielas nosaukumu māju 
nosaukumu vietā.  
L.Vaidere uzdod jautājums, kāds ir pamatojums adrešu maiņai. Nekustamā īpašuma speciālists 
A.Blankenbergs paskaidro, ka pamatojums – Adresācijas noteikumi. 
N.Līcis ierosina jauno nosaukumu lēmumprojektā ierakstīt pēdiņās.  
A.Blankenbergs paskaidro, ka Valsts zemes dienests šādu lēmumu nepieņems, jo adreses 
nosaukuma pieraksts neatbilst Adresācijas noteikumu pierakstam.  
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 07.12.2017. iesniegumu par nosaukuma 
piešķiršanu autoceļa V101 daļai, kas izskatīts 13.12.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē, protokols Nr.13/2017, pamatojoties uz 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 10. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt nosaukumu autoceļa V101 (kadastra apz. 80330010845) posmam no Saulkrastu 
pilsētas robežas līdz krustojumam ar Ostas ielu - Ainažu iela, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads. 

2. Piešķirt nosaukumu autoceļa V101 (kadastra apz. 80330010845) posmam no krustojuma 
ar Ostas ielu līdz Saulkrastu novada administratīvajai robežai - Tallinas iela, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

 
Lēmums Nr.353 protokola pielikumā 
 

§14 
Par dalību INTERREG EUROPE programmas  

apstiprinātajā projektā „Cult Ring” 
Ziņo B.Veide. 
Attīstības un plānošanas projektu vadītāja Anita Līce informē deputātus par projektu. Projektu 
iesniedz Vidzemes Tūrisma asociācija, kuras biedrs arī ir Saulkrastu pašvaldība. Projekta ietvaros 
tiek veidoti kultūras tūrisma maršruti, Tūrisma informācijas centra speciālistiem un PA 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” speciālistiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņas 
braucienos, piedalīties semināros. Projekta ilgums – trīs gadi.  
A.Horsts jautā, kuri speciālisti piedalīsies braucienos. A.Līce paskaidro, ka pašlaik tas nav 
noteikts. Diskusija par dalību semināros. Diskusijā piedalās A.Horsts, B.Veide, E.Grāvītis, 
A.Aparjode, N.Līcis, A.Līce. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Paula 
Lielmaņa 2017. gada 12. decembra iesniegumu par sadarbību ar biedrību “Vidzemes Tūrisma 
asociācija” projekta “Cult-Ring” aktivitāšu īstenošanā ar mērķi Saulkrastu pašvaldības 
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speciālistiem piedalīties kultūras tūrisma semināros, pieredzes apmaiņas braucienos, veicinot 
Saulkrastu novada kultūras tūrisma attīstību, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 2017. gada 13. decembra sēdē,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 5.punktu un 
21. panta pirmās daļas 27. punktu, saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017. 
gada 13. decembra sēdes atzinumu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Piedalīties Interreg Europe finansētā projekta „Cult-Ring” īstenošanā sadarbībā ar 
biedrību “Vidzemes Tūrisma asociācija”. 

2. Noteikt kopējo Saulkrastu pašvaldības kā projekta apakšpartnera budžetu 22500,00 
euro apmērā (Interreg Europe finansējums 19125,00 euro (85%) apmērā, Saulkrastu 
pašvaldības līdzfinansējums 3375,00 euro (15%) no projekta apakšpartnera kopējām 
izmaksām).   

3. Paredzēt priekšfinansējumu projekta īstenošanai 2018. gadā 7500,00 euro apmērā, 
2019. gadā 7500,00 euro apmērā, 2020. gadā 7500,00 euro apmērā; 

 
Lēmums Nr.354 protokola pielikumā 
 

§15 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 

“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 
“Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā” precizēšanu 

Ziņo B.Veide. 
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte V.Spitane informē, ka, ņemot vērā Vides aizsardzības un 
reģionālas attīstības ministrijas atzinumu, tika svītrota sadaļa par vidi degradējošu, sabrukušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu. 
N.Līcis uzdod jautājumu par noteikumu 4.punktu. V.Spitane paskaidro, ka noteikumu redakcija 
nav mainīta, šāda redakcija tika apstiprināta š.g. augustā, vienīgi tika svītrota sadaļa par vidi 
degradējošu būvju sakārtošanu. 
 
 2017.gada 31.maijā Saulkrastu novada domē ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. SN 
10/2017 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 
“Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā””.  

2017.gada 28.jūnijā ir saņemts negatīvs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (turpmāk - Ministrija) atzinums Nr.1-18/5143, kurā lūgts neregulēt jautājumu par vidi 
degradējošu būvju sakārtošanu ar saistošajiem noteikumiem, jo Ministru kabineta 2014.gada 
19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” nosaka principus un dokumentus, uz 
kuru pamata pieņemams lēmums par tādas būves sakārtošanu vai nojaukšanu, kura ir pilnīgi vai 
daļēji sagruvusi, bīstama vai bojā ainavu.  

Ministrijas atzinumā paustais iebildums ir ņemts vērā un svītrots noteikumu 6.punkts, 
tostarp IV.1 nodaļa Vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošana 
vai nojaukšana. 

Izskatot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā”” 
un pamatojoties uz Ministrijas 2017.gada 28.jūnija atzinumu Nr.1-18/5143 un 2015.gada 4.maija 
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atzinumu Nr.18-6/3619 un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.12.2017. atzinumu (protokols Nr.13/2017, 
§12),  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Precizēt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu 
uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā””. 

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

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
 
Lēmums Nr.355 protokola pielikumā 
 

§16 
Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 

Ziņo G.Lāčauniece. 
 

Saulkrastu novada domē ir saņemts Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas 
Melderes 2017. gada 8. novembra iesniegums par Paula Stepiņa ievēlēšanu Saulkrastu novada 
bāriņtiesas sastāvā par bāriņtiesas locekli.   

Ievērojot Bāriņtiesu likuma 9. panta piektajā daļā noteikto, Saulkrastu novada dome, pirms 
bāriņtiesas locekļa apstiprināšanas amatā, ir pārliecinājusies par Paula Stepiņa atbilstību Bāriņtiesu 
likuma 11. panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajām prasībām. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 8.punktu, kurš nosaka, ka viena no 
pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu 
personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību, 21. panta pirmās daļas 26. punktu, saskaņā 
ar Sociālo jautājumu komitejas 2017. gada 15. novembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 
11/2017§2) un ievērojot Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmajā daļā noteikto, ka bāriņtiesas locekli 
ievēlē pašvaldības dome uz 5 (pieciem) gadiem, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Paulu Stepiņu /personas kods/  par Saulkrastu novada bāriņtiesas locekli ar 2018. 
gada 2. janvāri. 

2. Lēmums ir spēkā no 2018. gada 2. janvāra līdz 2023. gada 1.janvārim. 
3. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām 

Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 
 

Lēmums Nr.356 protokola pielikumā 
§17 

Par aprūpes pakalpojuma cenas izmaiņām  
biedrības „Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija” un par vienošanās slēgšanu 
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Ziņo G.Lāčauniece. 
L.Vaidere uzdod jautājumu, par cik ir pacēlusies cena par pakalpojumu. 
Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga atbild, ka cena ir pacēlusies par 60 euro mēnesī.  
 
 Izskatot biedrības „Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija” 29.09.2017. vēstuli Nr.2-
4/163 „Par aktualitātēm un bērnu aprūpes izmaksām SOS Bērnu ciematos 2018.gadā” ar 
pievienoto tāmi par aprūpes izmaksu pieaugumu 2018.gadā, kas izskatīts 13.12.2017. Sociālo lietu 
komitejas sēdē, protokols Nr.12/2017§2, un pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar biedrību 
„Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija” Īslīce, Bauskas novads (Pakalpojuma līgums 
09.07.2014. un 01.02.2017.) par bērnu uzturēšanu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt biedrības „Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija” noteiktās izmaksas par 
viena bērna uzturēšanos mēnesī EUR 630.00 (seši simti trīsdesmit euro, 00 centi), sākot ar 
2018.gada 1.janvāri. 

2. Slēgt vienošanos 09.07.2014. līgumā un 01.02.2017.līgumā par četru ar Saulkrastu novada 
bāriņtiesas lēmumu ievietoto bērnu uzturēšanos biedrības „Latvijas SOS - bērnu ciematu 
asociācija” Īslīcē, Bauskas novads.  

 
Lēmums Nr.357protokola pielikumā 
 

§18 
Par aprūpes pakalpojuma cenas izmaiņām 

biedrības “REACH” struktūrvienībā senioru nams “Zilaiskalns”  
Ziņo G.Lāčauniece. 
 
 Izskatot biedrības “REACH” struktūrvienības senioru nams “Zilaiskalns” 30.10.2017. 
vēstuli Nr.1-5 „Par izmaiņām pakalpojumu cenās”, kas saistītas ar minimālās algas apmēra 
pieaugumu 2018.gadā un ikdienā lietoto preču cenu kāpumu, kas izskatīts 13.12.2017. Sociālo 
lietu komitejas sēdē, protokols Nr.12/2017 §3, un pamatojoties uz noslēgto līgumu ar biedrības 
“REACH” senioru namu “Zilaiskalns” (Pakalpojuma līgums Nr.23 no 05.06.2017.) par sociālās 
aprūpes pakalpojuma sniegšanu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt biedrības “REACH” struktūrvienības senioru nams “Zilaiskalns” noteiktās 
izmaksas par viena Saulkrastu novada iedzīvotāja uzturēšanos mēnesī EUR 510.00 (pieci 
simti desmit euro 00 centi) apmērā sākot ar 2018.gada 1.janvāri biedrības “REACH” 
struktūrvienībā senioru namā “Zilaiskalns”. 

2. Slēgt vienošanos par pakalpojuma maksas izmaiņām. 
 

Lēmums Nr.358 protokola pielikumā 
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§19 
Par pakalpojuma uzturmaksas izmaiņām Engures novada domes pansionātā “Rauda” 

2018.gadā un par vienošanās slēgšanu 
Ziņo G.Lāčauniece. 
 
 Izskatot Engures novada domes pansionāta “Rauda” 03.11.2017. vēstuli Nr.1-19/362 „Par 
pakalpojuma uzturmaksas izmaiņu 2018.gadā” ar pievienoto tāmi par aprūpes izmaksu pieaugumu 
2018.gadā, kas izskatīts 13.12.2017. Sociālo lietu komitejas sēdē, protokols Nr.12/2017 §4, un 
pamatojoties uz 19.10.2017. Engures novada domes lēmumu (prot.Nr.12 p.16), kā arī uz 
09.08.2016. noslēgto līgumu Nr.102 ar Engures novada domes pansionātu “Rauda” par Saulkrastu 
novada iedzīvotāja uzturēšanos iestādē, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Engures novada domes pansionāta “Rauda” noteiktās izmaksas par viena 
Saulkrastu novada iedzīvotāja uzturēšanos mēnesī EUR 630,00 (seši simti trīsdesmit euro 
00 centi), sākot ar 2018.gada 1.janvāri. 

2. Slēgt vienošanos par pakalpojuma maksas izmaiņām 2018.gadā (pielikumā). 
 
Lēmums Nr.359 protokola pielikumā 
 

§20 
Par sociālo pakalpojumu uzsākšanu specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma 

“Deinstitucionalizācija” projektā 
Ziņo G. Lāčauniece. 
N.Līcis uzdod jautājumus par projekta aktivitātēm, vai ir plānots ieguldījums infrastruktūrā.  
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Anita Līce informē, ka tieši 9.2.2.1. pasākuma 
ietvaros nē, bet turpmāk projekta “Deinstitucionalizācija” ietvaros ieguldījumi infrastruktūrā ir 
plānoti.  
N.Līcis jautā par ieguldījumu apjomu un mērķiem. A.Līce atbild, ka šobrīd -125 000 euro. Mērķis 
– telpu iekārtošana, aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu sniegšanai.  
 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Paula 
Lielmaņa 12.12.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu Sociālo jautājumu komitejas 
13.decembra sēdē, 2018.gadā ir paredzēts uzsākt Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 
“Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (vispārējās 
vienošanās Nr.9.2.2.1/15/I/002) aktivitātes saskaņā ar 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 
"Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 
9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”. Ieviešamās aktivitātes: 1) 
īslaicīgās aprūpes jeb “Atelpas brīdis” pakalpojums bērnu ar invaliditāti vecākiem; 2) sociālās 
aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti; 3) sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar 
invaliditāti un viņu vecākiem – 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts budžets, 
no pašvaldības tiek prasīts veikt pakalpojumu apmaksas priekšfinansēšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu komitejas 2017.gada 13.decembra sēdes atzinumu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Attīstības un plānošanas nodaļai kopīgi ar Saulkrastu Sociālo dienestu veikt 
nepieciešamās darbības projekta aktivitāšu ieviešanā.  

2. 2018.gada budžetā paredzēt projekta priekšfinansējumu – 18 300 EUR. 
3. Pēc projekta aktivitāšu īstenošanas – iesniegt atskaites Rīgas plānošanas reģionā 

izlietotā finansējuma atgūšanai.  
 

Lēmums Nr.360 protokola pielikumā 
 

 §21 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 

“Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” nolikums” apstiprināšanu 

Ziņo A.Deniškāne. 
N.Līcis uzdod jautājumu par nolikuma 8.11.punktu, ierosina vārdu “problēmu” aizstāt ar vārdu 
“jautājumu”. Deputātiem iebildumu nav. 
N.Līcis jautā par nolikuma 16.punktu, par atbildīgās amatpersonas – pašvaldības izpilddirektora 
nostiprināšanu. Ierosina noteikt, ka aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” darbības 
uzraudzību nodrošina Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja.  
E.Grāvītis paskaidro, ka saskaņā ar pašvaldības nolikumu, pašvaldības dibinātās iestādes atrodas 
komiteju pārraudzībā, izpilddirektors ir kā institūcijas vadītājs. Arī likums par pašvaldībām 
nosaka, ka iestāžu vadītāji pakļauti pašvaldības izpilddirektoram.  
 

Izskatot saistošo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” nolikums” projektu un, pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 
2.panta otro daļu, kas noteic, ka pašvaldības aģentūras kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā 
ir noteikta ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 1.punktu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 13.12.2017. 
sēdes atzinumu (protokols Nr.13/2017, §2),  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” nolikums”. 

2. Apstiprinātos 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 likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
 
Lēmums Nr.361 protokola pielikumā 
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§22 
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 

2014.gada 27.augusta nolikumā “Saulkrastu novada domes apbalvojumu nolikums”” 
apstiprināšanu 

Ziņo A.Deniškāne. 
E.Grāvītis pamato iekšējo noteikumu grozījumus. 
Debates par noteikumu grozījumu redakciju. Debatēs piedalās: A.Horsts, E.Grāvītis, A.Deniškāne. 
 

Iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 27.augusta nolikumā  
“Saulkrastu novada domes apbalvojumu nolikums”” projekts izstrādāts, pamatojoties uz 
Saulkrastu vidusskolas vecāku padomes 18.10.2017. iesniegumu, kurā lūgts ar naudas balvām 
apbalvot ne vien labākos skolēnus, bet arī viņu pedagogus.  

Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 15.11.2017. atzinumu 
(12/2017 §6), 13.12.2017. atzinumu (13/2017 §1) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 
27.augusta nolikumā “Saulkrastu novada domes apbalvojumu nolikums””. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 
 
Lēmums Nr.362 protokola pielikumā 
 

§23 
Par līdzfinansējuma nodrošināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Anita Līce informē par projektu. Saulkrastu 
novada pašvaldība ir biedrības “Sernikon” biedrs. Projekts tika apstiprināts, biedrība uzsāka 
projekta īstenošanu. Lai varētu projektu īstenot, nepieciešams līdzfinansējums no pašvaldībām. 
Projekta ietvaros ir plānota dalība izstādēs, semināros un apmācības skolās par uzņēmējdarbību. 
2018.gada vasarā notiks pieredzes apmaiņas nometne, kurā piedalīsies Igauņu un Latvijas jaunieši. 
Projekta kopēja summa ir 26580 euro. 
A.Horsts uzdod jautājumu, vai Saulkrastu novada jaunieši brauks uz Igauniju. A.Līce atbild, ka ne 
tikai jaunieši, bet arī Saulkrastu uzņēmēji.  
A.Horsts jautā, vai ar Saulkrastu uzņēmējiem tika runāts. A.Līce atbild, ka biedrības “Sernikon” 
valdes priekšsēdētāja Zane Seržante ir vērsusies pie biedrības “Saulkrastu uzņēmēju biedrība”, 
pirmais pasākums notika š.g. oktobrī, tajā brīdī tas viņus neinteresēja. Nākamais seminārs plānots 
2018.gada martā, atkal tiks aicināta piedalīties biedrība “Saulkrastu uzņēmēju biedrība”. Skolēnu 
apmācības notiks 2018.gada aprīlī, maijā, nometne notiks jūnijā.   
A.Deniškāne uzdod jautājumu, kā tas varētu izpausties skolās, ņemot vērā, ka pašlaik skolās notiek 
Eiropas profesionālās orientācijas pasākumi. A.Līce paskaidro, ka šis projekts varētu papildināt, 
jo tiks aicināti speciālisti jauniešu apmācībai uzņēmējdarbībā.  
 
 Izskatot publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” valdes priekšsēdētājas 
Z.Seržantes 23.11.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
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13.12.2017. sēdē (protokols Nr.12/2017§2), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 1 994,00 euro, lai 
apmaksātu Saulkrastu novada līdzfinansējuma daļu projekta Nr.Est-Lat48 “Estonian 
and Latvian entrepreneurs cooperation platform” realizācijai. 

2. Palielināt Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta (Struktūrvienība 0117) 1994,00 euro 
apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodu 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 
biedrībām un nodibinājumiem). 
 

Lēmums Nr.363 protokola pielikumā 
 

§24 
Par budžeta grozījumiem 

Ziņo E.Grāvītis. 
G.Vīgants informē par 2017.gada budžeta grozījumiem.  
 
 Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 05.12.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.12.2017. sēdē (protokols Nr.12/2017§4), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1.Ieņēmumu pozīciju “Aizņēmumi” (Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 

F400020001)” par 26 620,00 EUR. 
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 

2.1.palielināt izdevumu pozīciju “Moduļa tipa piebūves uzstādīšanai PII “Rūķītis” 
teritorijā” par 18 150,00 EUR (EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana), 
struktūrvienība 041, P5222), lai apmaksātu būvprojekta izstrādi; 

2.2.palielināt izdevumu pozīciju “Moduļa tipa piebūves uzstādīšanai Saulkrastu 
vidusskolas ēdamzāles paplašināšanai” teritorijā” par 8470,00 (EKK 5240 
(Pamatlīdzekļu izveidošana), struktūrvienība 02, P5223), lai apmaksātu 
būvprojekta izstrādi. 

 
Lēmums Nr.364 protokola pielikumā 
 

§25 
Par budžeta grozījumiem izglītības nodrošināšanai 

Ziņo E.Grāvītis. 
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 Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 11.12.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.12.2017. sēdē (protokols 
Nr.12/2017§10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1.Ieņēmumu pozīciju “Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai - izglītība” 

(Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 19.210)” par 10000,00 EUR. 
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 

2.1.palielināt izdevumu pozīciju “Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem” par 10 000,00 EUR (EKK 7211 (Pašvaldību 
savstarpējie norēķini par izglītību), struktūrvienība 0111, M216), lai apmaksātu 
izglītības izdevumus. 

 
Lēmums Nr.365 protokola pielikumā 
 

§26 
Par grozījumiem pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžetā 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 30.11.2017. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.12.2017. sēdē (protokols 
Nr.12/2017§7), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas (Struktūrvienība 019, 

M311) budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) 

par 2 500,00 EUR. 
1.2. palielināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas (Struktūrvienība 019, 

M311) izdevumu plānu:  
1.2.1. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 2 500,00 EUR, lai iegādātos 

Ziemassvētku egles rotājumus. 
 

Lēmums Nr.366 protokola pielikumā 
 

§27 
Par grozījumiem ilgtermiņa ieguldījumos 

Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis uzdod jautājumu par lēmumprojekta 1.punktu.  
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Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte pamato lēmumprojekta 
1.punktu.   
N.Līcis jautā, vai tehnisko projektu “Divu gājēju pāreju rekonstrukcija, izbūvējot divus 
ātrumvaļņus un uzlabojot satiksmes organizāciju” var papildināt un pārskaņot. Pašvaldības 
izpilddirektora vietnieks A.Gavars paskaidro, ka ir mainījušās augstuma atzīmes, visas 
topogrāfijas ir nederīgas. Tehniskā projekta atjaunošana izmaksās tikpat, cik jauna projekta 
izstrāde.   
N.Līcis uzdod jautājumu par tehniskā projekta „Leona Paegles iela posmā Ainažu iela - Skolas 
iela Saulkrastos, Saulkrastu novadā” izmaksām, vai nav kļūda lēmumprojektā. 
A.Gavars apstiprina, ka tehniskā projekta izstrāde izmaksāja 1028 euro. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 13.12.2017. 
iesniegumu par grozījumiem ilgtermiņa ieguldījumos, kas izskatīts 2017.gada 13.decembra 
Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.12) un pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.1999. 
noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 10. punktā 
noteikto,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- 
nav, „ATTURAS”- 2 (N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa), 
 
NOLEMJ:  

1. Izslēgt izdevumos no nepabeigtās būvniecības sastāva „Divu gājēju pāreju rekonstrukcija, 
izbūvējot divus ātrumvaļņus un uzlabojot satiksmes organizāciju” tehnisko projektu 
2973,00 EUR, uzskaitē no 24.03.2014. kartiņas Nr.7922, jo netika saņemts pozitīvs 
Satiksmes ministrijas VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcijas” audita slēdziens par 
ātrumvaļņa izbūvi. Pamatojums- Raiņa ielā kursē sabiedriskais transports. 

2. Izslēgt izdevumos no pamatlīdzekļu izveidošanas sastāva „Leona Paegles iela posmā 
Ainažu iela - Skolas iela Saulkrastos, Saulkrastu novadā” tehnisko projektu 1028,50 EUR, 
uzskaitē no 15.05.2014. kartiņas Nr.8028, jo projekts izstrādāts ievērojot spēku zaudējuša 
10.08.1995. Būvniecības likuma normas, uz šobrīd neaktuāla topogrāfiskā plāna. 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu izveidošanas sastāva Gājēju celiņa Smilšu ielā 3 izbūvi 4414,87 
EUR, un iekļaut ilgtermiņu ieguldījumu transportbūvju sastāvā (bilances konts 1213) 
nosakot nolietojuma normu 5% gadā, derīgās lietošanas laiks 20 gadi. 

4. Izslēgt no nepabeigtās būvniecības sastāva Meliorācijas kolektora izbūve Silavas ielā 
76844.63 EUR, kartiņas NR. 9060, 9198, 9199, 9200, 9201, un iekļaut ilgtermiņu 
ieguldījumu inženierbūvju sastāvā (bilances konts 1213) nosakot nolietojuma normu 2% 
gadā, derīgās lietošanas laiks 50 gadi. 
 

Lēmums Nr.367 protokola pielikumā 
 

§28 
Par tiesas sprieduma izpildes nodrošināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
Juridiskās nodaļas juriste G.Lipinika informē par Civillietu tiesas kolēģijas 2017.gada 9.novembra 
spriedumu. Lieta tika izskatīta Rīgas apgabaltiesā, kur tiesas lēmums bija par labu Saulkrastu 
novada domei. Kasācijas kārtībā lēmums tika pārsūdzēts. Civillietu tiesas kolēģijas spriedums - 
Saulkrastu novada domei atlīdzināt ieguldījumu nekustamā īpašumā, pamatojums - eksperta 
atzinums.   
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 Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 11.12.2017. iesniegumu par 
Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2017.gada 9.novembra spriedumu lietā 
Nr.C33422611 ar kuru nospriests Saulkrastu novada domei atlīdzināt ieguldījumu nekustamā 
īpašumā /vārds uzvārds/ 7 561,92 euro un atlīdzināt par labu valstij ar lietas izskatīšanu saistītos 
izdevumus 9,26 euro, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.12.2017. sēdē 
(protokols Nr.12/2017§11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 7 570,00 euro, lai 
izpildītu tiesas spriedumā nospriesto par ieguldījumu nekustamā īpašumā atlīdzināšanu 
/vārds uzvārds/. 

2. Palielināt Administrācijas budžetu (Struktūrvienība 0111, M111) 7 570,00 euro apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodu 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu 
veidi). 

 
Lēmums Nr.368 protokola pielikumā 
 

§29 
Par finansējuma piešķiršanu tehniskās apsekošanas veikšanai 

Ziņo E.Grāvītis.  
A.Horsts ierosina neveikt tehnisko apsekošanu ēkai Raiņa ielā 5, ņemot vērā, ka ēka Tirgus ielā 3 
kļuvusi būtiski lētāka. Uzskata, ka nav noderīgi apsekot ēku Raiņa ielā 5. 
Diskusija par abu ēku tehniskās apsekošanas veikšanu. Diskusijā piedalās: A.Horsts, E.Grāvītis, 
A.Gavars.  
N.Līcis uzdod jautājums par ēku Raiņa ielā 5.  
E.Grāvītis atbild, ka sludinājumā norādīta summa iekļauj tikai ēkas vērtību. Jārēķina klāt zeme. 
Ēkas iegāde ar minimālo zemes platību varētu izmaksāt ap 240000-250000 euro. 

A.Gavars informē deputātus par ēku stāvokli.  
E.Grāvītis ierosina veikt tehnisko apsekošanu abām ēkām.  
N.Līcis pauž viedokli par ēkām. Uzskata, ka ēka Raiņa ielā 5 ir vērtīga tikai tad, ja ir kopā ar zemi. 
Neredz iespēju ēku Tirgus ielā 3 rekonstruēt par sabiedriski pieejamo ar sociālo ievirzi centru.  
N.Līcis jautā par lēmumprojekta 3.punktu, uzskata, ka tehniskās apsekošanas veicējs nevar noteikt 
ēku ieguldāmo finanšu līdzekļu orientējošās izmaksas.  
A.Gavars atbild, ka tehniskās apsekošanas veicējs strādā ar mērķi ēku pārbūvēt par konkrētu 
iestādi, normatīvie akti tiks ņemti vērā. Orientējošas izmaksas tiks noteikti pa daļām - atsevišķi 
būvniecības darbiem, apkures atjaunošanai, kanalizācijas pieslēgšanai un t.t.  
 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Kristīnes Mozgas 08.12.2017. iesniegumu 
par telpu iegādi Sociālā dienesta vajadzībām Tirgus ielā 3, Saulkrastos, lai nodrošinātu Saulkrastu 
Sociālā dienesta darbību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, saskaņā ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.12.2017. sēdes atzinumu 
veikt ēku Tirgus ielā 3, Saulkrastos un Raiņa iela 5, Saulkrastos, tehnisko apsekošanu, lai noteiktu 
ieguldāmo finanšu līdzekļu orientējošās izmaksas (protokols Nr.12/2017§5), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Paredzēt finansējumu 2018.gada budžetā 3 630,00 euro, lai veiktu ēku tehniskās 
apsekošanas un noteiktu ieguldāmo finanšu līdzekļu orientējošās izmaksas. 

2. Palielināt 2018.gada Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas - tautsaimniecības 
budžeta  (Struktūrvienība 019, M312) ekonomiskās klasifikācijas kodu 2279 (Pārējie 
klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 3 630,00  euro. 

3. Uzdot pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai veikt ēkas Tirgus ielā 3, Saulkrastos 
un ēkas Raiņa iela 5, Saulkrastos tehnisko apsekošanu un noteikt ēku ieguldāmo finanšu 
līdzekļu orientējošās izmaksas. 

 
Lēmums Nr.369 protokola pielikumā 
 

§30 
Par deputātu atalgojumu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 11.12.2017. iesniegumu par 
Saulkrastu novada domes deputātu darba stundu pieaugumu 2017.gada otrajā pusgadā, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.12.2017. sēdē (protokols 
Nr.12/2017§12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 3 047,00 euro, lai 
apmaksātu Saulkrastu novada domes deputātu atalgojuma izmaksas 2017.gadā. 

2. Palielināt izdevumu pozīcijas “Deputāti” (Struktūrvienība 0112) 3 047,00 euro apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodu 1111 (Deputātu darba algas). 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2017 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”, iekļaujot tajā 
skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.370 protokola pielikumā 
 

§31 
Par parāda  

samaksas sadalīšanu termiņos 
Ziņo E.Grāvītis. Norāda uz drukas kļūdu lēmumprojekta 1.punktā. 
 
 Izskatot /vārds uzvārds/, dzīvo /adrese/  Saulkrastu novadā, 2017.gada 7.decembra 
iesniegumu, kas izskatīts 2017.gada 13.decembra Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
sēdē, protokols Nr.13/2017, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Civillikuma 1511. un 1512.pantu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut /vārds uzvārds, personas kods/ līdz 2019.gada 27.janvārim nomaksāt parādu par īri, 
komunāliem maksājumiem, 1127,32 euro apmērā, saskaņā ar nomaksas grafiku:  

Datums Parāds (euro) 
27.01.2018. 93,94  
27.02.2018. 93,94  
27.03.2018. 93,94 
27.04.2018. 93,94 
27.05.2018. 93,94 
27.06.2018. 93,94  
27.07.2018. 93,94  
27.08.2018. 93,94 
27.09.2018. 93,94 
27.10.2018. 93,94 
27.11.2018. 93,94  
27.12.2018. 93,98  
 
Kopā  

 
1127,32 

2. Par parāda nomaksas grafiku ar /vārds uzvārds/ noslēgt rakstisku vienošanos. 
3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
 
Lēmums Nr.371 protokola pielikumā 
 

§32 
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Neibādes parka un  

Saulkrastu estrādes kompleksa pārbūves būvprojekta izstrādei 
Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis uzdod jautājumu, kas ir uzvarējis iepirkumā.  
Pašvaldības izpilddirektors A.Arnis atbild – SIA „Baltex Group”  
 
 Izskatot finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 11.12.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.12.2017. sēdē (protokols Nr.12/2017§13), 
pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par 
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem,” 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 5 gadiem 124 630,00 EUR apmērā, ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2019. Neibādes parka un Saulkrastu estrādes kompleksa pārbūves būvprojekta 
izstrādei projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana 
tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā –  “Saviļņojošā Vidzeme” realizācijai, 
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aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu. 
2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu pēc iepirkuma 

rezultātu apstiprināšanas pirms aizņēmuma piešķiršanas. 
 

Lēmums Nr.372 protokola pielikumā 
 

§33 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda  

dzēšanu SIA “Siltums un Enerģija” 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Saulkrastu novada domē ir saņemts Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 
nodokļa administratores Vitas Plēpes 30.11.2017. iesniegums, kas izskatīts 13.12.2017. Finanšu 
komitejas sēdē, protokols Nr.12/2017. 

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk-likums) 20. panta 3.punktu 
Saulkrastu novada dome veic Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu 
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. 

Likuma 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma 
nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā 
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.  

Pamatojoties uz Likuma 25.panta pirmās daļas 7.punktu, Uzņēmumu reģistra  datu bāzē 
esošo informāciju par SIA “Siltums un Enerģija”, reģistrācijas Nr. 40103284883 ir likvidēts 
2015.gada 2.martā, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 9 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, 
„ATTURAS”- 3 (N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere), 
 
NOLEMJ: 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam no 2012.gada - līdz 
2013.gada I ceturksnim par nekustamo īpašumu Dārza iela 10, Murjāņu iela, Noliktavas iela, 
Skolas iela, Smilšu iela, Liepu iela. L.Paegles iela, Bīriņu iela, A.Kalniņa iela, Vidrižu iela, 
Stirnu iela, Stirnu iela 23A, Palejas iela, Saulkrastos, Saulkrastu novadā par zemi EUR 
1065,67 un nokavējuma naudu EUR 984,26, kopā  EUR 2049,93 (divi tūkstoši četrdesmit 
deviņi euro, 93 centi). 

2. Publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv informāciju par 
nodokļu parādu dzēšanu. 

 
Lēmums Nr.373 protokola pielikumā 
 

§34 
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2017. saistošajos 

noteikumos Nr.SN1/2017 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2017.gada budžetu”” izdošanu 

Ziņo E.Grāvītis. Tiek palielināti Saulkrastu novada domes 2017.gada budžeta ieņēmumi un 
izdevumi par 39620.00 euro. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 
11.12.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.12.2017. 
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sēdē (protokols Nr.12/2017§14), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 45. un 46.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2017. saistošajos 
noteikumos Nr.SN1/2017 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2017.gada budžetu” (pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 
Lēmums Nr.374 protokola pielikumā 
 

§35 
Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Saulkrastu novada domē saņemts Juridiskās nodaļas juristes Danas Bušas 04.12.2017. 
iesniegumu par viņas apstiprināšanu Iepirkumu komisijas sastāvā.  

Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas nolikuma 9.punkts nosaka, ka komisijas 
sastāvu un struktūru nosaka dome uz savas darbības pilnvaru laiku. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, ievērojot 
Finanšu komitejas 13.12.2017. sēdes atzinumu (protokols Nr. 12/2017§8), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristi DANU BUŠU /personas kods/  
par Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas locekli ar 2018.gada 2.janvāri. 

2. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām 
Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

 
Lēmums Nr.375 protokola pielikumā 
 

§36 
Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Saulkrastu novada domē saņemts Juridiskās nodaļas juristes Danas Bušas 04.12.2017. 
iesniegumu par viņas apstiprināšanu Dzīvokļu komisijas sastāvā.  

Saulkrastu novada domes Dzīvokļu komisijas nolikuma 5.punkts nosaka, ka komisijas 
sastāvu apstiprina dome un Dzīvokļu komisijas nolikuma 6.2.4.punkts nosaka, ka komisijas 
sastāvā ir Juridiskās nodaļas darbinieks, kas pilda komisijas sekretāra pienākumus. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, ievērojot 
Finanšu komitejas 13.12.2017. sēdes atzinumu (protokols Nr. 12/2017§8), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristi DANU BUŠU /personas kods/  
par Saulkrastu novada domes Dzīvokļu komisijas locekli ar 2018.gada 2.janvāri. 

2. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām 
Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

 
Lēmums Nr.376 protokola pielikumā 
 

§37 
Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikuma apstiprināšanu  

un izsoles organizēšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā 
īpašuma speciālista Arta Blankenberga 22.11.2017. iesniegumu par zvejas nomas tiesību izsoles 
organizēšanu pašpatēriņa zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā, kas izskatīts 
13.12.2017. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr. 12/2017, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 
11.panta sesto un septīto daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 17., 
43.punktu, kurš nosaka, ka ja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pārsniedz 
neiznomāto un brīvi pieejamo rūpnieciskās zvejas tiesību iespējas, rīko rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas izsoli, 45. un 48.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

2. Apstiprināt pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoles noteikumus. 
3. Izsoles komisijai organizēt pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoli. 

 
Lēmums Nr.377 protokola pielikumā 

 
§38 

Par /vārds uzvārds/ deklarētās  
dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot /vārds uzvārds/, dzīvojoša /adrese/ Saulkrastu novadā, 2017.gada 5.decembra 
iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro daļu, 11.panta pirmo un trešo 
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daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, 
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/ 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā 
norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
 
Lēmums Nr.378 protokola pielikumā 
 

§39 
Par /vārds uzvārds/ deklarētās  
dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot /vārds uzvārds/, dzīvojoša /adrese/ Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 2017.gada 
23.novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro daļu, 11.panta pirmo 
un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 
„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds uzvārds, dzimšanas dati/  deklarēto dzīvesvietu adresē: adrese/  
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju 
reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
Lēmums Nr.379 protokola pielikumā 

§40 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
05.12.2017. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo 
noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu 
maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.3. un 7. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
NOLEMJ: 
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1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds uzvārds/, no 
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu /adrese/ 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 29.09.2017. līdz 15.09.2019.  

 
Lēmums Nr.380 protokola pielikumā 

§41 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis. 
L.Vaidere uzdod jautājumu, kāpēc tiek piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi ar 
atpakaļejošu datumu. 
E.Grāvītis paskaidro, ka atvieglojumi tiek piešķirti saskaņā ar saistošajiem noteikumiem. 
Finanšu daļas vadītājs-finansists Gatis Vīgants informē, ka ar 01.01.2018. stājas spēkā jauni 
noteikumi, atvieglojumus saņemt ar atpakaļejošu datumu nebūs iespējams.  
 

Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, 12.12.2017. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu 
atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.3. un 7. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds uzvārds/, no 
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu /adrese/ 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz 
05.05.2019.  

2. Veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 50%, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no 
16.05.2016. līdz 31.12.2016. 

 
Lēmums Nr.381 protokola pielikumā 
 

§42 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis. 
Finanšu daļas vadītājs-finansists Gatis Vīgants informē, ka nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumi tiek piešķirti uz periodu līdz noteiktā invaliditātes termiņa beigām.  
 

Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, 26.11.2017. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu 
atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.1. un 7. apakšpunktu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds uzvārds/, no 
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu /adrese/, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz 
24.01.2021.  

2. Veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 50%, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no 
01.01.2014. līdz 31.12.2016. 

 
Lēmums Nr.382 protokola pielikumā 
 

§43 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, 11.12.2017. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu 
atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.1. un 7. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds uzvārds, no 
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu /adrese/, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no 21.09.2017. līdz 
12.07.2018.  

 
Lēmums Nr.383 protokola pielikumā 

§44 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
15.11.2017. 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. un 7. apakšpunktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
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NOLEMJ: 
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds uzvārds/, no 

aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu /adrese/, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 09.11.2017. līdz 06.09.2022.  

 
Lēmums Nr.384 protokola pielikumā 
 

§45 
Par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā  

Ziņo E.Grāvītis 
 

Saulkrastu novada dome 29.11.2017. sēdē pieņēma lēmumu „Par deputāta Jurģa Grabčika 
deputāta pilnvaru izbeigšanu” (lēmums Nr. 342) ar kuru izbeigtas J.Grabčika deputāta pilnvaras 
ar 29.11.2017.  

Saskaņā ar Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas 07.12.2017. lēmumu Nr.3 „Par 
Saulkrastu novada domes deputāta kandidāta noteikšanu Jurģa Grabčika vietā”, kā nākamā 
deputāte J.Grabčika vietā noteikta Sandra Ozola- Ozoliņa (ievēlēta no saraksta “Vienotība)”. 

Ievērojot S.Ozolas- Ozoliņas 13.12.2017. iesniegumā izteikto vēlmi strādāt Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 10.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pastāvīgo komiteju locekļus un likuma “Par 
pašvaldībām ”55.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka katram deputātam jābūt vismaz vienas domes 
komitejas loceklim,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), 
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, S.Ozola-Ozoliņa lēmuma pieņemšanā nepiedalās, 
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt deputāti Sandru Ozolu- Ozoliņu Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
sastāvā. 

2. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām 
Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 
 

Lēmums Nr.385 protokola pielikumā 
 

§46 
Par adreses piešķiršanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists A.Blankenbergs 
informē, ka, lai īpašnieks varētu reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā, nepieciešams piešķirt ēkām 
adresi. 
 
 Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, 15.12.2017. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 
08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 9. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 
domei, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese objektam ir mainīta, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
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NOLEMJ:  

1. Ēkām ar kadastra apzīmējumiem 80330010060001, 80330010060002, 80330010060003, 
piešķirt adresi – Aģes iela 18, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai, adrese: 11.novembra krastmala 
31, Rīga, LV- 1050. 

 
Lēmums Nr.386 protokola pielikumā 
 

§47 
Par Saulkrastu novada domes pārstāvja deleģēšanu  

Civilās aizsardzības komisijā 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

2017.gada 21.novembrī notika Saulkrastu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības 
komisijas sēde, kuras laikā par Saulkrastu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas 
priekšsēdētāju tika ievēlēts Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. 

 Pamatojoties uz Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka 2017.gada 
24.novembra iesniegumu Nr. ĀND/1-12-6/17/1186, kurā lūgts deleģēt pārstāvi darbam Saulkrastu 
sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijā, un Civilās aizsardzības un katastrofas 
pārvaldīšanas likuma 11.panta devīto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
18.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 

 
NOLEMJ:  

1. Deleģēt Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti darbam Saulkrastu 
sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijā. 

2. Atcelt 2014.gada 26.marta domes lēmumu „Par Civilās aizsardzības komisijas sastāva 
apstiprināšanu” un 2014.gada 29.oktobra domes lēmumu „Par izmaiņām Civilās 
aizsardzības komisijā”. 

3. Juridiskajai nodaļai veikt izmaiņas Saulkrastu novada domes lēmējvaras struktūrshēmā. 
 
Lēmums Nr.387 protokola pielikumā 
 
 
Sēdi slēdz plkst.16.39 
 
Sēdi vadīja    
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
    
Sēdi protokolēja    
Lietvedības un personāla 
nodaļas vecākā lietvede  

  I.Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 03.01.2018. 
 


