
 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

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

 
DOMES SĒDES  

PROTOKOLS NR.2/2017 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 2017.gada 22.februārī 
Saulkrastu novadā 

Sēde sasaukta plkst. 15:00 
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, Normunds Līcis, Selga Osīte, Bruno Veide, Antra 
Deniškāne, Guna Lāčauniece, Andris Silavnieks, Guntars Zonbergs. 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis, 
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila, 
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane, Finanšu daļas vadītājs – finansists Gatis 
Vīgants, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte, Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja Solveiga Tiļuga, Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece, 
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone, sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marika Grasmane 
Iestāžu vadītāji un darbinieki:, Sociālā dienesta sociālā darbiniece Svetlana Kipenko, 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska, bērnu un jauniešu 
dienas centra “Saulespuķe” vadītāja Ingūna Feldmane. 
Nepiedalās deputāti: 
Santa Ancāne (aizņemta pamatdarbā) 
Aiva Aparjode (aizņemta pamatdarbā) 
Mārtiņš Kišuro (aizņemts pamatdarbā) 
Andris Dulpiņš (atvaļinājumā) 
Līga Vaidere (iemesls nav zināms) 
Jurģis Grabčiks (ārpus Latvijas) 
Igors Žukovs (iemesls nav zināms) 
 
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko 
personu datu aizsardzības likumu  
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi. Lūdz izslēgt no darba kārtības jautājumu 
“Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu”, jo ir saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar 
lūgumu atcelt 16.02.2017. iesniegumu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nemainīt. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 25.01.2017. domes sēdes lēmumu izpildi 
 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

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

noteikšanu 
4. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
5. Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un 

likvidēšanu 
6. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
7. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
8. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 
9. Par adreses precizēšanu 
10. Par grozījumiem 2016.gada 28.decembra līgumā Nr. LI009 
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 
12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/ 
13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
15. Par Saulkrastu novada būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu 
16. Par detālplānojuma projekta zemes gabalam Ainažu ielā 11F apstiprināšanu 
17. Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

 
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

18. Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu /vārds, uzvārds/  
 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
19. Par līguma noslēgšanu ar Ligitu Skudru par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu  
20. Par līguma noslēgšanu ar Dzintru Ermansoni par pašvaldības līdzfinansēta bērnu 

uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu 
21. Par līguma noslēgšanu ar SIA „Lazdiņas privātā vidusskola „Punktiņš”” par pašvaldības 

līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu 
22. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
23. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
24. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
25. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
26. Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 
27. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 
28. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 
29. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 
30. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 
31. Par Saulkrastu novada pašvaldības dalību projektā “PROTI un DARI” 
32. Par Saulkrastu novada pašvaldības dalību starptautiskajā projektā “Jaunatnes darba 

kvalitātes celšana savā pašvaldībā” 
 

Finanšu komitejas lēmumi 
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33. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu 2014.gada 29.janvāra iekšējos noteikumos 
Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”” apstiprināšanu 

34. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada bibliotēkas 2009.gada 29.aprīļa 
iekšējos noteikumos “Saulkrastu novada bibliotēkas darba kārtības noteikumi” 
apstiprināšanu 

35. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums”” apstiprināšanu 

36. Par Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras struktūrshēmas apstiprināšanu 
37. Par papildus līdzekļu piešķiršanu 
38. Par līdzekļu piešķiršanu uzskates materiālu sagatavošanai  
39. Par budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 
40. Par budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 
41. Par izmaksu tāmes izskatīšanu un apstiprināšanu 
42. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
43. Par izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā 
44. Par 25.01.2017 domes sēdes lēmuma Nr. 1/2017§36 “Par Saulkrastu novada izglītības 

iestāžu vadītāju darba algu apstiprināšanu” izteikšanu jaunā redakcijā 
45. Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktora un direktora vietnieka 

mēnešalgu apstiprināšanu 
46. Par amata vietu izveidošanu Iestādē “Jauniešu māja” 
47. Par Saulkrastu sociālā dienesta reorganizāciju  
48. Par zemes nomu Raiņa ielā 7, Saulkrastos, no /vārds, uzvārds/ 
49. Par brīdinājuma izdošanu 
50. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles nolikuma apstiprināšanu un izsoles 

komisijas apstiprināšanu 
51. Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikuma apstiprināšanu un izsoles 

komisijas apstiprināšanu 
52. Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikuma apstiprināšanu un izsoles 

komisijas apstiprināšanu 
53. Par 15.12.2016 izdotā Brīdinājuma Nr.12.16/1221 par administratīvā akta piespiedu 

izpildi atcelšanu 
54. Par adreses maiņu 

 
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

55. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
56. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
57. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
58. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
59. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
60. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
61. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
62. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
63. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
64. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
65. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
66. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/  
67. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
68. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
69. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
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70. Par papildus līdzekļu piešķiršanu ārvalstu komandējumam 
71. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
72. Par brīdinājuma izdošanu 
73. Par brīdinājuma izdošanu 
74. Par Saulkrastu novada domes 25.01.2017. lēmuma Nr.1/2017§2 ,,Par zemes vienības 

atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu’’ precizēšanu 

75. Par nolikuma “Saulkrastu Jauniešu domes nolikums” apstiprināšanu 
76. Par papildus finansējuma piešķiršanu Zvejniekciema vidusskolai 
77. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

 
§1 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 25.01.2017. domes sēdes lēmumu izpildi 
Ziņo A.Arnis par 25.01.2017. domes sēdes lēmumu izpildi. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmums, 25.01.2017. domes sēdes darba kārtības 
2.jautājums “Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu” procesā, šīs dienas domes sēdē lēmums tiks precizēts. 
Pārējie 25.01.2017. domes lēmumi ir izpildīti. 
Deputātiem jautājumu nav. 
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 
§2 

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

Ziņo N.Līcis 
 
 Izskatot SIA ,,Metrum”, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, 12.01.2017. 
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 08.02.2017. sēdē, protokols Nr.2, pamatojoties uz 
Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 08.12.2015. Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA ,,Metrum’’ izstrādāto nekustamā īpašuma Rīgas iela 97 (kadastra Nr. 
80130030309), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Rīgas iela 97B, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – ,, nepagūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme’’, kods 0600, platība 0,24 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm, zemes ierīcības 
projektā liters ,,1’’ – Rīgas  iela 97, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas 
mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’, kods 0601, platība 0,5058 ha un 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  mežsaimniecība, kods – 0201, platība 
0,18 ha. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 
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1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
§3 

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

Ziņo N.Līcis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, /adrese/ Zvejniekciems, Saulkrastu novads, 12.01.2017. 
iesniegumu un SIA ,,Apriņķa mērnieks”, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, 03.02.2017. 
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 08.02.2017. sēdē, protokols Nr.2, pamatojoties uz 
Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 08.12.2015. Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA ,,Apriņķa mērnieks’’ izstrādāto nekustamā īpašuma Ozolu iela 15 
(kadastra apz. 80330010733), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
zemes ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,3’’ – Pūpolu iela 1, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  
,,neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’, kods 0600, platība 0,12 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Pūpolu iela 3, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  
,,neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’, kods 0600, platība 0,12 ha. 

4. Nemainīt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ – nosakot lietošanas 
mērķi –  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība, kods – 0101, 
platība 5,0097 ha. 

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

 
§4 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
Ziņo N.Līcis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 
Zvejniekciems, Saulkrastu novads, 23.01.2017. iesniegumu, kas izskatīts 08.02.2017. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 2, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, 
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 02.08.2016. 
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Smiltnieki’’ (kadastra Nr.80330010311), 



6 
 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,  zemes ierīcības projektu. 
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (protokola 1.pielikumā). 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

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

§5 
Par zemes vienību apvienošanu, 

lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un likvidēšanu 
Ziņo N.Līcis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Rīga, 30.01.2017. iesniegumu, 
kurš izskatīts 08.02.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.2, 
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 

08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. un 30. punktu, Ministru kabineta 
20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot īpašumus ,,Lilaste 28B’’, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 
ar kadastra apz. 80330040071 un ,,Lilaste 28a-B’’, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra apz. 80330040576, izveidojot vienu īpašumu 0,1626 ha platībā, platība 
precizēsies pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas. 

2. Apvienotajai zemes vienībai un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm piešķirt adresi 
,,Lilaste 28B’’, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt zemes lietošanas 
mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0601, platība precizēsies pēc 
zemes kadastrālās uzmērīšanas. 

3. Likvidēt adresi ,,Lilaste 28a -B’’, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

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

§6 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo N.Līcis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 24.01.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
08.02.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 2, pamatojoties 
uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 
31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 
02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Ceļi d/s ,,Silmala’’ (kadastra Nr. 80330021707), 
Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 
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2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (protokola 2.pielikumā). 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

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

§7 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo N.Līcis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 24.01.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
08.02.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 2, pamatojoties 
uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 
31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 
02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Ceļi d/s ,,Mežvidi’’ (kadastra Nr. 80330021701), 
Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

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

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

§8 
Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 

Ziņo N.Līcis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/ Rīgā, 02.02.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
08.02.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties 
uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 9. un 11. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Zemes īpašumam ar nosaukumu Nr.249F, kadastra Nr. 8013 002 0221, mainīt adresi un 
piešķirt jaunu adresi – Bīriņu iela 17, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 

2. Likvidēt adresi ,,Nr.249F”, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 
 

§9 
Par adreses precizēšanu  

Ziņo N.Līcis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālistes S.Veismanes 06.02.2017. iesniegumu, kas izskatīts 08.02.2017. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.2), atbilstoši likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. 
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 3., 9.punktu, saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas 
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plānojuma 2012. – 2024.gadam apstiprinātajiem ciemiem un to robežām,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt precizēto adresi nekustamam īpašumam Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novadā 

 
Nr. 
p.k. 

Kadastra 
apzīmējums 

Esošā adrese Precizētā adrese 

1. 80330020564 
“Asniņi”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, LV-2161 

“Asniņi”, Saulīte, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, LV-
2160 

  
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai, adrese: 11.novembra 

krastmala 31, Rīga, LV- 1050. 
 

§10 
Par grozījumiem 2016.gada 28.decembra līgumā Nr. LI009 

Ziņo N.Līcis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvesvietas adrese /adrese/ Rīga, 02.02.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 08.02.2017. 
sēdē, protokols Nr.2, kurā izteikts lūgums nomainīt līguma dalībnieku 28.12.2016. noslēgtā 
līgumā Nr. LI009, pamatojoties uz  28.12.2016. līguma par privātpersonas ieguldījumu veikšanu 
Saulkrastu novada pašvaldības infrastruktūrā 6.1. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdarīt grozījumus 2016.gada 28.decembra līgumā Nr.LI009 (protokola 4.pielikumā 
vienošanās). 

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

 
§11 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo N.Līcis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/ Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 23.01.2017. 
iesniegumu, kas izskatīts 08.02.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē 
(protokols Nr.2), pamatojoties uz 03.04.2006. noslēgtā zemes nomas līguma 6.2. punktu, un 
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes 
nomu” 18.3 punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ:  
1. Pagarināt uz 10 (desmit) gadiem 2006.gada 3.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu par 

Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma “Ķīšupes mežs”, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kadastra numurs 80130040179, daļas 450 m2 platībā, iznomāšanu, nosakot nomas maksu 
25 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un pievienotās vērtības nodokli Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (vienošanās  protokola 5.pielikumā). 

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

 
§12 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo N.Līcis.  
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīv. /adrese/ Rīgā, 02.02.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 08.02.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē 
(protokols Nr.2), saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Dainidas 
Sarmas 12.01.2017. lēmumu, izbeigtas īpašuma tiesības /vārds, uzvārds/ uz dārza mājas 
jaunbūves (kadastra apzīmējums 80330031487001) īpašumu Ceturtā iela 46, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apz.80335030009, ar ko zudis tiesiskais 
pamatojums 02.08.2016. noslēgtam zemes nomas līgumam par Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekritīga zemes īpašuma Ceturtā iela 46, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra apz. 80330031487, iznomāšanu ēku un būvju īpašuma uzturēšanai, 

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

1. Ar 2017.gada 1.martu izbeigt 2016.gada 2.augustā noslēgto zemes nomas līgumu ar 
/vārds, uzvārds, personas kods/, par Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīga zemes 
īpašuma Ceturtā iela 46, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 003 1487, platība 0,06 ha, iznomāšanu. 

2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu noslēgt rakstisku vienošanos (protokola 
6.pielikumā). 

 
§13 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo N.Līcis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/  Rīgā, 02.02.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 08.02.2017. sēdē 
(protokols Nr.2), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 
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1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds, personas kods/, par 
Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Ceturtā iela 46, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1487, platība 0,0600 ha, 
nomu (līgums protokola 7.pielikumā). 

2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 (2017.taksācijas gadā zemes nomas maksa EUR 14,94 un EUR 3,14 21% PVN, kopā 
EUR 18,08 (astoņpadsmit euro 08 centi) gadā. 

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

 
§14 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo N.Līcis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/ Rēzeknē, 23.01.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 08.02.2017. 
sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds, personas kods/ par 
Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma “Vēsma 146”, Vēsma, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1233, platība 0,0680 ha, nomu (līgums 
protokola 8.pielikumā). 

2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
(2017.taksācijas gadā zemes nomas maksa EUR 19,35 un EUR 4,06 21% PVN, kopā 
EUR 23,41 (divdesmit trīs euro 41 euro centi) gadā. 

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

 
§15 

Par Saulkrastu novada būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu 
Ziņo N.Līcis. 
L.Pilsētniece lūdz papildināt lēmumprojekta 3.punktu ar vārdiem “atkārtoti izskatīt iesniegto 
būvniecības ieceri”. Deputātiem iebildumu nav. 
 
 Saulkrastu novada domē iesniegts nekustamā īpašuma /adrese/ Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, kadastra Nr.80130010338, īpašnieka /vārds, uzvārds/ iesniegums ar lūgumu atcelt 
Saulkrastu novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 2016.gada 21.decembra lēmumu “Par 
atteikumu akceptēt būvniecības ieceri /adrese/  Saulkrastos”. 
  
/lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju / 
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Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 2.punktu, 85.panta 
pirmo daļu, kas nosaka, ka adresātam nelabvēlīgu tiesisku administratīvo aktu var atcelt jebkurā 
brīdī, Ministru kabineta 2014.gada 18.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 
144.punktu, kas nosaka, ka būvinspektors, kontrolējot ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu, 
veic vispārīgu vizuālo apskati, novērtē redzamos bojājumus un apskates rezultātus fiksē 
atzinumā,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atcelt Saulkrastu novada būvvaldes 2016.gada 21.decembra lēmumu Nr.51 „Par 
atteikumu akceptēt būvniecības ieceri /adrese/, Saulkrastos”. 

2. Uzdot Saulkrastu novada būvvaldes būvinspektoram M.Martinsonam apsekot ēku 
/adrese/, Saulkrastos. Par veikto apsekošanu sastādīt atzinumu. 

3. Saulkrastu novada būvvaldei pēc būvniecības dokumentācijas saņemšanas, kas izstrādāta 
saskaņā ar 2014.gada 18.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un 
Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, 
atkārtoti izskatīt iesniegto būvniecības ieceri. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV– 
1007 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 
§16 

Par detālplānojuma projekta  
zemes gabalam Ainažu ielā 11F apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 
E.Grāvītis par zemes nomas parādu. Gadījumā, ja zemes nomas līgums tiks noslēgts ar citu 
personu, detālplānojums ir pašvaldības īpašums. Ierosina precizēt līguma 1.10 apakšpunktu šādā 
redakcijā “Ja īstenotājam beidzas 2015.gada 2.novembra zemes nomas līgums ar Saulkrastu 
novada domi, tad šis Līgums uzskatāms par izbeigtu ar zemes nomas līguma izbeigšanas 
datumu.” Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu. 
 

Saulkrastu novada domē iesniegts detālplānojuma zemes gabalam Ainažu iela 11F, 
Saulkrastos projekts. Izskatījusi iesniegto detālplānojuma projektu un saskaņā ar 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 08.02.2017. atzinumu (protokols Nr.2), 
pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu  un 31.pantu,  LR Ministru 
kabineta 2014.gada 16.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 119.1.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt detālplānojuma projektu zemes gabalam Ainažu iela 11F, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr. 80130020379. 

2. Noslēgt līgumu par detālplānojuma īstenošanu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju 
/vārds, uzvārds/ atbilstoši līguma projektam (protokola 9.pielikumā), sešu nedēļu laikā 
pēc lēmuma stāšanās spēkā. 
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3. Lēmumu detālplānojuma ierosinātājam publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”, un pašvaldības 
mājaslapā, norādot vietu, kur var iepazīties ar detālplānojumu. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 
1007 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 
§17 

Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumā  
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda  

Ziņo N.Līcis 
E.Grāvītis informē, ka pašvaldības finansējums tiks vērsts monitoringam upēs.  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas 
Anitas Līces 2017. gada 6. februāra iesniegumu, kas izskatīts 2017. gada 8. februāra 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, par dalību Lauku atbalsta dienesta 
izsludinātajā konkursā valsts atbalsta pasākumos zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 
finanšu līdzekļiem,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kā arī 
Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta 
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem”,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā konkursā valsts atbalsta pasākumā 
„Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī 
privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” un “Zivju resursu aizsardzības 
pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu 
aizsardzība” no Zivju fonda ar projektiem:  
1.1. „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 2017. 

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

1.2. „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Inčupes upē Saulkrastu novadu teritorijā 
2017. gadā” par kopējo summu 9390,00 euro, no kuriem Zivju fonda finansējums 
8990,00 euro, pašvaldības finansējums no Speciālā budžeta 400,00 euro;  

1.3.„Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Saulkrastu novadā” par kopējo 
summu 5345,00 euro, no kuriem Zivju fonda finansējums 5345,00 euro. 

 
§18 

Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Saulkrastu novada domē saņemts /vārds, uzvārds/ 2017.gada 6.februāra iesniegums ar 
lūgumu piešķirt sociālo dzīvokli. Izvērtējot /vārds, uzvārds/ situāciju, konstatēts, ka viņa viena 
audzina divus nepilngadīgus bērnus un viņas rīcībā nav pastāvīgas dzīvojamās platības. 
Atbilstoši Saulkrastu sociālā dienesta izziņai, /vārds, uzvārds/ atbilst trūcīgas personas statusam. 
 Saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 
11.panat otro daļu sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem 
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mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav 
zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.  
 Izskatot jautājumu 08.02.2017. Sociālo jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.2§2, kā 
arī pamatojoties uz likumu “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 
10.panta pirmo daļu, 11.pantu, Saulkrastu novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajiem 
noteikumiem Nr.2 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt pašvaldības sociālo dzīvokli L.Paegles ielā 2 – 5, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
/vārds, uzvārds/ sākot ar 2017.gada 1.martu. 

2. Noslēgt līgumu par sociālā dzīvokļa īri ar /vārds, uzvārds/ (protokola 10.pielikumā). 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

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

4. Saulkrastu sociālajam dienestam ik pēc sešiem mēnešiem izvērtēt, vai /vārds, uzvārds/ ir 
tiesīga īrēt pašvaldības sociālo dzīvokli. 
 

§19 
Par līguma noslēgšanu ar Ligitu Skudru 

par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu  
Ziņo G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē saņemts Ligitas Skudras 2017.gada 2.februāra iesniegums ar 
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

Ligita Skudra 2014.gada 1.septembrī reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja Valsts 
ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāja reģistrā ar reģistrācijas kodu 08116112001 un 2016.gada 
3.augustā reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju reģistrā ar numuru 443102295, pakalpojumu sniegšanas vieta - Saulkrasti.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu 
novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie 
privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 3., 
10.punktu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
2017.gada 8.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.2), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju Ligitu Skudru, /personas kods/, par pašvaldības kompensāciju 
izmaksu (protokola 11.pielikumā). 

2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
Gadījumā, ja Ligita Skudra norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē 
spēku. 
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§20 
Par līguma noslēgšanu ar Dzintru Ermansoni 

par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu  
Ziņo G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē saņemts Dzintras Ermansones 2017.gada 1.februāra iesniegums 
ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

Dzintra Ermansone 2017.gada 1.janvārī reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja 
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāja reģistrā ar reģistrācijas kodu 27074110801 un 
2017.gada 25.janvārī reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 433102562, pakalpojumu sniegšanas vieta - 
Saulkrasti.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu 
novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie 
privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 3., 
10.punktu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
2017.gada 8.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.2), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju Dzintru Ermansoni, /personas kods/, par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu (protokola 12.pielikumā). 

2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
Gadījumā, ja Dzintra Ermansone norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē 
spēku. 

 
§21 

Par līguma noslēgšanu ar SIA „Lazdiņas privātā vidusskola „Punktiņš”” par pašvaldības 
līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes  

pakalpojuma nodrošināšanu 
G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē saņemts SIA „Lazdiņas privātās vidusskolas „Punktiņš”” valdes 
locekles, skolas direktores Lindas Ozolas iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības 
līdzfinansējumu privātajai vidusskolai „Punktiņš”, kura 2013.gada 6.decembrī reģistrēta 
Izglītības un zinātnes ministrijā ar reģistrācijas apliecības numuru 2812802996, licences Nr. V-
6931, juridiskā adrese Jāņa Asara ielā 12, Jelgava, LV-3001 un nodrošina privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes pakalpojuma sniegšanu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 2015.gada 
8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku 
un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 3.punktu, Saulkrastu novada domes 
2016.gada 30.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada 
pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē”, Saulkrastu 
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novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 8.februāra 
(sēdes protokols Nr.2) atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar SIA „Lazdiņas privātās vidusskolas „Punktiņš””, reģistrācijas numurs 
51702002891, par pašvaldības kompensāciju izmaksu (pielikumā). 

2. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības mājaslapā internetā SIA 
„Lazdiņas privātās vidusskolas „Punktiņš”” apstiprināto plānoto izdevumu tāmi, 
atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas 
uzskaitītiem izdevumiem (protokola 13.pielikumā). 

3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
Gadījumā, ja SIA „Lazdiņas privātās vidusskolas „Punktiņš””, norādītajā termiņā nav 
noslēgusi līgumu, lēmums zaudē spēku. 

  
§22 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē 2017.gada 16.janvārī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk – 
iesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta /adrese/  Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, iesniegums 
ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /vārds, 
uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, nav nodrošināta 
vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2017.gada 
8.februāra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. 
SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par 
pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai 
privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 13.1.-13.4.un 15.3. apakšpunktos norādītajiem 
kritērijiem. 

Atbilstoši Saulkrastu novada domes 2017.gada 25.janvāra lēmumam (Prot. Nr.1/2017§47), 
2017.gadā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nepieciešamās vidējās izmaksas vienam 
izglītojamajam: 

1) vecumā no pusotra gada līdz 4 gadiem 206,36 euro mēnesī; 
2) īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei 144,22 euro mēnesī. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā 
Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns 
saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības 
iestādē” 16.punktu, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības 
kompensācijas piešķiršanu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 
lietu komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols 
Nr.2/2017§4), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.februāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds, personas kods/  par to, ka viņas meita /vārds, uzvārds, personas kods/  saņem 
sertificētas aukles Ligitas Skudras, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numurs 443102295, pakalpojumu. 

2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim. 
3. Kompensācijas apmērs par aukles pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 

70% apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam pašvaldības izglītības iestādē 
2017.gadā, kas sastāda 144,45 euro (viens simts četrdesmit četri euro, 45 centi). 

4. Pēc 2.punktā minētā termiņa Saulkrastu novada dome lemj par kompensācijas apmēru 
nākamajam periodam, paziņojot par pieņemto lēmumu /vārds, uzvārds/ un Ligitai 
Skudrai. 
 

§23 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē 2017.gada 10.janvārī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk – 
iesniedzējs), deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, LV-2161, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzēja meitai /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas 
īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2017.gada 
8.februāra sēdē, pārbaudot iesniedzēja atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, 
ka iesniedzējs atbilst Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. 
SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par 
pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai 
privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 13.1.-13.4.un 15.3. apakšpunktos norādītajiem 
kritērijiem. 

Atbilstoši Saulkrastu novada domes 2017.gada 25.janvāra lēmumam (Prot. Nr.1/2017§47), 
2017.gadā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nepieciešamās vidējās izmaksas vienam 
izglītojamajam: 

1) vecumā no pusotra gada līdz 4 gadiem 206,36 euro mēnesī; 
2) īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei 144,22 euro 

mēnesī. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 

novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā 
Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns 
saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības 
iestādē” 16.punktu, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības 
kompensācijas piešķiršanu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 
lietu komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols 
Nr.2/2017§6), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ:  
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.februāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 

uzvārds, personas kods/ par to, ka viņa meita /vārds, uzvārds, personas kods/  saņem SIA 
“Lazdiņas privātā vidusskola “Punktiņš” Lazdiņas privātās pamatskolas “Punktiņš”, 
izglītības iestādes reģistrācijas numurs 2812802996, pakalpojumu. 

2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim. 
3. Kompensācijas apmērs ir vienāds ar vidējām izmaksām vienam bērnam pašvaldības 

izglītības iestādē 2017.gadā, tas ir 206,36 euro (divi simti seši euro, 36 centi) mēnesī. 
4. Pēc 2.punktā minētā termiņa Saulkrastu novada dome lemj par kompensācijas apmēru 

nākamajam periodam, paziņojot par pieņemto lēmumu /vārds, uzvārds/ un SIA “Lazdiņas 
privātā vidusskola “Punktiņš”. 

 
§24 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē 2017.gada 27.janvārī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk – 
iesniedzējs), deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, iesniegums 
ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja dēlam /vārds, uzvārds/, 
deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2017.gada 
8.februāra sēdē, pārbaudot iesniedzēja atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, 
ka iesniedzējs atbilst Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. 
SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par 
pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai 
privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 13.1.-13.4.un 15.3. apakšpunktos norādītajiem 
kritērijiem. 

Atbilstoši Saulkrastu novada domes 2017.gada 25.janvāra lēmumam (Prot. Nr.1/2017§47), 
2017.gadā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nepieciešamās vidējās izmaksas vienam 
izglītojamajam: 

1) vecumā no pusotra gada līdz 4 gadiem 206,36 euro mēnesī; 
2) īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei 144,22 euro mēnesī. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā 
Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns 
saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības 
iestādē” 16.punktu, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības 
kompensācijas piešķiršanu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 
lietu komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols 
Nr.2/2017§7), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.februāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds, personas kods/, par to, ka viņa dēls /vārds, uzvārds, personas kods/  saņem SIA 
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“Pūces skola” , reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu attīstības centra „Pūces skola” 
pakalpojumu. 

2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim. 
3. Kompensācijas apmērs par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu 

saņemšanu mēnesī ir 90% apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam pašvaldības 
izglītības iestādē 2017.gadā, kas sastāda 185,72 euro (viens simts astoņdesmit pieci euro, 
72 centi). 

4. Pēc 2.punktā minētā termiņa Saulkrastu novada dome lemj par kompensācijas apmēru 
nākamajam periodam, paziņojot par pieņemto lēmumu /vārds, uzvārds/ un SIA “Pūces 
skola”. 

 
§25 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē 2017.gada 1.februārī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk – 
iesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, iesniegums 
ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /vārds, uzvārds/  
deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2017.gada 
8.februāra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. 
SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par 
pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai 
privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 13.1.-13.4.un 15.3. apakšpunktos norādītajiem 
kritērijiem. 

Atbilstoši Saulkrastu novada domes 2017.gada 25.janvāra lēmumam (Prot. Nr.1/2017§47), 
2017.gadā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nepieciešamās vidējās izmaksas vienam 
izglītojamajam: 

1) vecumā no pusotra gada līdz 4 gadiem 206,36 euro mēnesī; 
2) īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei 144,22 euro mēnesī. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā 
Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns 
saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības 
iestādē” 16.punktu, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības 
kompensācijas piešķiršanu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 
lietu komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols 
Nr.2/2017§8), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.februāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds, personas kods/ par to, ka viņas meita /vārds, uzvārds, personas kods/  saņem 
sertificētas aukles Dzintras Ermansones, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numurs 433102562, pakalpojumu. 
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2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim. 
3. Kompensācijas apmērs par aukles pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 

70% apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam pašvaldības izglītības iestādē 
2017.gadā, kas sastāda 144,45 euro (viens simts četrdesmit četri euro, 45 centi). 

4. Pēc 2.punktā minētā termiņa Saulkrastu novada dome lemj par kompensācijas apmēru 
nākamajam periodam, paziņojot par pieņemto lēmumu /vārds, uzvārds/ un Dzintrai 
Ermansonei. 
 

§26 
Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 

Ziņo G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē 2017.gada 10.janvārī saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk – 
iesniedzējs), deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, LV-2161, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzēja dēlam /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Jelgava, LV-3008, nav 
nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2017.gada 
8.februāra sēdē, pārbaudot iesniedzēja atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju atbilstoši 
Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. SN 24/2016 
„Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, 
kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas 
izglītības iestādē” (turpmāk - saistošie noteikumi), konstatēja: 

1) Atbilstoši saistošo noteikumu 2.punktam pašvaldības kompensētu pakalpojumu 
bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta bērna obligātā 
sagatavošana pamatizglītības ieguvei, iesniedzēja bērnam ir 6 gadi – sagatavošana 
pamatizglītības ieguvei ir obligāta. 

2) Atbilstoši saistošo noteikumu 13.1.apakšpunktam bērna likumiskais pārstāvis 
kompensāciju tiesīgs saņemt, ja bērna un viena no likumiskajiem pārstāvjiem 
dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā, iesniedzēja bērna 
dzīvesvieta sākot ar 2017.gada 30.janvāri deklarēta /adrese/  Jelgavā, LV-3008. 

3) Atbilstoši saistošo noteikumu 13.2.apakšpunktam bērna likumiskais pārstāvis 
kompensāciju tiesīgs saņemt, ja bērns pirms kompensācijas pieprasīšanas reģistrēts 
uzņemšanas reģistrā pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu (turpmāk - Pirmsskolas iestāde), un netiek nodrošināts ar vietu 
Pirmsskolas iestādē.  
Iesniedzēja bērns ir reģistrēts Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 
rindā  ar kārtas numuru 150, ir piedāvāta vieta no 2017.gada 1.februāra, bet saņemts 
vecāku atteikums. 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. 
SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par 
pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai 
privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 22.punktu un Saulkrastu novada domes Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 8.februāra sēdes atzinumu (protokols 
Nr.2/2017§5), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ:  
1. Atteikt piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/.  
2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietu. 
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010. 
 

§27 
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla 
nodaļas vecākās lietvedes Irinas Gavrilovas 2017.gada 6.februāra iesniegums (turpmāk-
iesniegums) ar lūgumu pieņemt lēmumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu 
/vārds, uzvārds/.  

2016.gada 8.septembrī Saulkrastu novada dome (turpmāk-Dome) noslēgusi līgumu ar 
/vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksu pamatojoties uz 2016.gada 31.augusta 
domes lēmumu „Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/” 
(Prot.Nr.11/2016§24). 

Saskaņā ar Domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā 
Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns 
saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības 
iestādē” (turpmāk-Noteikumi) 24.6.apakšpunktu, Dome pieņem lēmumu par pašvaldības 
kompensācijas pārtraukšanu, ja zudis kaut viens no Noteikumu 13.punktā minētajiem 
apstākļiem, kas piešķir tiesības saņemt kompensāciju. Noteikumu 13.1. apakšpunkts nosaka, ka 
bērna likumiskam pārstāvim ir tiesības pieprasīt pašvaldības kompensāciju, ja bērna un viena no 
likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.  

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem /vārds, uzvārds/ meitas /vārds, 
uzvārds/ dzīvesvietas deklarētā adrese sākot ar 2017.gada 3.februāri ir /adrese/ Ādaži, Ādažu 
novads, LV-2164. 

Noteikumu 24.6.apakšpunkts nosaka, ka kompensācijas izmaksas pārtrauc ar brīdi, kad 
zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu 13.punktā, tas ir sākot ar 2017.gada 3.februāri, kad /vārds, 
uzvārds/ dzīvesvieta ir deklarēta /adrese/ Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164. 

Pamatojoties uz Noteikumu 13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un 27.5.apakšpunktu, 
kurš nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas pārtraukšanu ar brīdi, kad 
zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu 13.punktā, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 8.februāra sēdes atzinumu (protokols 
Nr.2/2017§9), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ar 2017.gada 3.februāri pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds, uzvārds, 
personas kods/. 

2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/ Zvejniekciems, Saulkrastu novads, 
LV-2161. 

3. Lēmumu nosūtīt zināšanai SIA “Patnis un Partneri”, Gregora iela 13a, Rīga, LV-1046. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.  
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§28 
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla 
nodaļas vecākās lietvedes Irinas Gavrilovas 2017.gada 6.februāra iesniegums (turpmāk-
iesniegums) ar lūgumu pieņemt lēmumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu 
/vārds, uzvārds/.  

2017.gada 17.oktobrī Saulkrastu novada dome (turpmāk-Dome) noslēgusi līgumu ar 
/vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksu pamatojoties uz 2016.gada 
28.septembra domes lēmumu „Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/” 
(Prot.Nr.12/2016§9).  

Saskaņā ar Domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā 
Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns 
saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības 
iestādē” (turpmāk-Noteikumi) 24.6.apakšpunktu Dome pieņem lēmumu par pašvaldības 
kompensācijas pārtraukšanu, ja zudis kaut viens no Noteikumu 13.punktā minētajiem 
apstākļiem, kas piešķir tiesības saņemt kompensāciju. Noteikumu 13.1. apakšpunkts nosaka, ka 
bērna likumiskam pārstāvim ir tiesības pieprasīt pašvaldības kompensāciju, ja bērna un viena no 
likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.  

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem /vārds, uzvārds/ un viņa 
meitas /vārds, uzvārds/ dzīvesvietas deklarētā adrese sākot ar 2017.gada 3.februāri ir /adrese/  
Kadaga, Ādažu novads, LV-2103. 

Noteikumu 24.6.apakšpunkts nosaka, ka kompensācijas izmaksas pārtrauc ar brīdi, kad 
zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu 13.punktā, tas ir sākot ar 2017.gada 3.februāri, kad /vārds, 
uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ dzīvesvieta ir deklarēta /adrese/ Kadagā, Ādažu novadā, LV-2103. 

Pamatojoties uz Noteikumu 13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un 27.5.apakšpunktu, 
kurš nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas pārtraukšanu ar brīdi, kad 
zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu 13.punktā, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 8.februāra sēdes atzinumu (protokols 
Nr.2/2017§10), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ar 2017.gada 3.februāri pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds, uzvārds, 
personas kods/. 

2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/ Kadaga, Ādažu novads, LV-2103. 
3. Lēmumu zināšanai nosūtīt SIA “BeBeLV”, Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.  
  

 
§29 

Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla 
nodaļas vecākās lietvedes Irinas Gavrilovas 2017.gada 6.februāra iesniegums (turpmāk-
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iesniegums) ar lūgumu pieņemt lēmumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu 
/vārds, uzvārds/. 

2016.gada 26.oktobrī Saulkrastu novada dome (turpmāk-Dome) noslēgusi līgumu ar 
/vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksu pamatojoties uz 2016.gada 
28.septembra domes lēmumu „Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/” 
(Prot.Nr.12/2016§13). 

Saskaņā ar Domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā 
Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns 
saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības 
iestādē” (turpmāk-Noteikumi) 24.6.apakšpunktu, Dome pieņem lēmumu par pašvaldības 
kompensācijas pārtraukšanu, ja zudis kaut viens no Noteikumu 13.punktā minētajiem 
apstākļiem, kas piešķir tiesības saņemt kompensāciju. Noteikumu 13.1. apakšpunkts nosaka, ka 
bērna likumiskam pārstāvim ir tiesības pieprasīt pašvaldības kompensāciju, ja bērna un viena no 
likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.  

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem /vārds, uzvārds/ dzīvesvietas 
deklarētā adrese sākot ar 2016.gada 28.novembri un /vārds, uzvārds/ meitas /vārds, uzvārds/ 
dzīvesvietas deklarētā adrese sākot ar 2016.gada 9.decembri ir /adrese/  Rīga, LV-1021. 

Noteikumu 24.6.apakšpunkts nosaka, ka kompensācijas izmaksas pārtrauc ar brīdi, kad 
zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu 13.punktā, tas ir sākot ar 2016.gada 28.novembri, kad 
/vārds, uzvārds/ dzīvesvieta ir deklarēta /adrese/ Rīgā, LV-1021. 

Pamatojoties uz Noteikumu 13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un 27.5.apakšpunktu, 
kurš nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas pārtraukšanu ar brīdi, kad 
zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu 13.punktā, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 8.februāra sēdes atzinumu (protokols 
Nr.2/2017§11), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ar 2016.gada 28.novembri pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds, uzvārds, 
personas kods/. 

2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/ Rīga, LV-1021. 
3. Lēmumu nosūtīt zināšanai SIA “Skola Mazajiem Poga”, Āgenskalna iela 22C-113, Rīga, 

LV-1046. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.  
  

§30 
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla 
nodaļas vecākās lietvedes Irinas Gavrilovas 2017.gada 6.februāra iesniegums (turpmāk-
iesniegums) ar lūgumu pieņemt lēmumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu 
/vārds, uzvārds/.  

2017.gada 25.janvāra domes sēdē tika pieņemts lēmums „Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu /vārds, uzvārds/” (Prot.Nr.1/2017§15).   

Saskaņā ar Domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā 
Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns 
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saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības 
iestādē” (turpmāk-Noteikumi) 24.6.apakšpunktu Dome pieņem lēmumu par pašvaldības 
kompensācijas pārtraukšanu, ja zudis kaut viens no Noteikumu 13.punktā minētajiem 
apstākļiem, kas piešķir tiesības saņemt kompensāciju. Noteikumu 13.1. apakšpunkts nosaka, ka 
bērna likumiskam pārstāvim ir tiesības pieprasīt pašvaldības kompensāciju, ja bērna un viena no 
likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.  

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem /vārds, uzvārds/ un viņa dēla 
/vārds, uzvārds/ dzīvesvietas deklarētā adrese sākot ar 2017.gada 2.februāri ir /adrese/ Ādaži, 
Ādažu novads, LV-2164. 

Noteikumu 24.6.apakšpunkts nosaka, ka kompensācijas izmaksas pārtrauc ar brīdi, kad 
zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu 13.punktā, tas ir sākot ar 2017.gada 2.februāri, kad /vārds, 
uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ dzīvesvieta ir deklarēta /adrese/ Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164. 

Pamatojoties uz Noteikumu 13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un 27.5.apakšpunktu, 
kurš nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas pārtraukšanu ar brīdi, kad 
zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu13.punktā, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 8.februāra sēdes atzinumu (protokols 
Nr.2/2017§12), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ar 2017.gada 2.februāri pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds, uzvārds, 
personas kods/. 

2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/ Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. 
3. Lēmumu zināšanai nosūtīt SIA “Patnis un partneri”, Gregora iela 13a, Rīga, LV-1046. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.  
  

§31 
Par Saulkrastu novada pašvaldības  
dalību projektā “PROTI un DARI” 

G.Zonbergs. 
S.Tiļuga informē deputātus, ka “PROTI UN DARI” ir projekts, kuru īsteno Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra. Tajā tiek iesaistīti jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri 
nemācās, nestrādā algotu darbu, nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā bezdarbnieki. 
Katram jaunietim tiek piesaistīts mentors. Mentora pienākumos individuāls darbs ar jaunieti - 
iesaistīšana pulciņos, apmācībās. Vienam mentoram var būt līdz četriem jauniešiem. Programmu 
vadītājam var būt līdz desmit jauniešiem. Programmu vadītājs izstrādā rīcības plānu. Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras līdzfinansējums programmu vadītājam 98 euro mēnesī, 
katram jaunietim  l65 euro mēnesī. 
 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas S.Tiļugas 
07.02.2017. iesniegumu par dalību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu 
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros 
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektā “PROTI un DARI!”, kas 
izskatīts Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā 08.02.2017. un pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt dalību Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 
darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa 
„Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 
īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā.  

2. Slēgt Sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (sadarbības 
līgums protokola 14.pielikumā) 

3. Nodrošināt nepieciešamos cilvēkresursus mērķa grupas jauniešu iesaistei projektā un 
atbalsta pasākumu sniegšanai mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu 
individuālajām pasākumu programmām Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 
(protokola 15.pielikumā esošās situācijas apraksts mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā). 

4. Sniegt ieguldījumu Ministru kabineta 07.07.2015. noteikumu Nr.385 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā" īstenošanas noteikumi” 5.punktā minēto iznākuma un rezultāta rādītāju 
sasniegšanā. 

5. Noteikt kontaktpersonu līguma izpildei Attīstības un plānošanas nodaļas projektu 
vadītāju Anitu Līci. 

 
§32 

Par Saulkrastu novada pašvaldības dalību starptautiskajā  
projektā “Jaunatnes darba kvalitātes celšana savā pašvaldībā” 

Ziņo G.Zonbergs 
 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas S.Tiļugas 
07.02.2017. iesniegumu par dalību starptautiskā projekta „Strategic Partnership “Quality youth 
work on municipal level”” ietvaros organizētā nacionāla līmeņa projekta “Jaunatnes darba 
kvalitātes celšana savā pašvaldībā” īstenošanā, kas izskatīts Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejā 08.02.2017. un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 
21. panta pirmās daļas 27. punktu  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt dalību starptautiskā projekta „Strategic Partnership “Quality youth work on 
municipal level”” ietvaros organizētā nacionāla līmeņa projekta “Jaunatnes darba 
kvalitātes celšana savā pašvaldībā” īstenošanā.  

2. Slēgt Sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (protokola 
16.pielikumā). 

 
§33 

Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu 2014.gada 29.janvāra iekšējos noteikumos 
Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”” apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 



25 
 

V.Spitane informē, ka noteikumu grozījumi izstrādāti pamatojoties uz MK noteikumu “Publisko 
iepirkumu likums” izmaiņām. 
 

Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu 2014.gada 29.janvāra iekšējos 
noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi””  projektu 
un, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (08.02.2017. protokols Nr.2/2017 §8) un likuma 
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu 2014.gada 29.janvāra iekšējos 
noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”” 
(protokola 17.pielikumā). 

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

§34 
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada bibliotēkas 2009.gada 29.aprīļa 

iekšējos noteikumos “Saulkrastu novada bibliotēkas 
darba kārtības noteikumi” apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
V.Spitane lūdz precizēt lēmumprojekta 1.punktu – precizēt noteikumu nosaukumu uz  
““Grozījumi Saulkrastu novada bibliotēkas 2009.gada 29.aprīļa iekšējos noteikumos “Saulkrastu 
novada bibliotēkas darba kārtības noteikumi”. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 
bibliotēkas 2009.gada 29.aprīļa iekšējos noteikumos “Saulkrastu novada bibliotēkas darba 
kārtības noteikumi”” projektu, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.2/2017 
§20) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada bibliotēkas iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu 
novada bibliotēkas 2009.gada 29.aprīļa iekšējos noteikumos “Saulkrastu novada 
bibliotēkas darba kārtības noteikumi””  (protokola 18.pielikumā). 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 
3. Sabiedrisko attiecību speciālistei ievietot pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv 

informāciju par Saulkrastu novada bibliotēkas darba laika izmaiņām.  
 

§35 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu  

“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 
„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
V.Spitane informē par nepieciešamajiem grozījumiem nolikumā. 
 

Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija 
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saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” projektu un, 
pamatojoties uz Finanšu komitejas 08.02.2017. atzinumu (protokols Nr.2/2017, §6) un likuma 
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums”” (pielikumā). 

2. Apstiprinātos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc 
to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
 

§36 
Par Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras  

struktūrshēmas apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes V.Spitanes 
2017.gada 6.februārī iesniegto pašvaldības izpildvaras struktūrshēmas  projektu, un, pamatojoties 
Finanšu komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu (protokols Nr.2/2017 §7), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras struktūrshēmu (protokola 
20.pielikumā). 

2. Izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras struktūrshēmā stājas spēkā ar 
2017.gada 6.martu. 

3. Sabiedrisko attiecību speciālistei publicēt pašvaldības mājas lapā Saulkrastu novada 
pašvaldības izpildvaras struktūrshēmu pēc tās spēkā stāšanās. 

 
§37 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 Izskatot 02.02.2017. Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 08.02.2017. sēdē (protokols 
Nr.2/2017§18), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu vidusskolas  budžetam 
380,00 euro (Struktūrvienība 02, ekonomiskās klasifikācijas kods 1228 (Darba devēja 
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas)), lai 
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izmaksātu vienreizējo pabalstu. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2017 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§38 

Par līdzekļu piešķiršanu uzskates materiālu sagatavošanai  
Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot 07.02.2017. Saulkrastu novada priekšsēdētāja vietnieka N.Līča iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 08.02.2017. sēdē (protokols 
Nr.2/2017§15), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Administrācijas  budžetam 7 500,00 
euro (Struktūrvienība 01111, M113, ekonomiskās klasifikācijas kods 2232 (Uz 
uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi)), lai atmaksātu dokumentu 
paketes sagatavošanu investora piesaistei plānotajai SPA tipa viesnīcai ar baseinu 
Saulkrastos. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2017 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§39 

Par budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
G.Vīgants informē, ka finanšu līdzekļi nepieciešami būvprojekta ekspertīzes veikšanai projekta 
“Uzņēmējdarbības  izaugsmei  nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” 
īstenošanai. 
 
 Izskatot 03.02.2017. Saulkrastu novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas 
S.Tiļugas iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 08.02.2017. 
sēdē (protokols Nr.2/2017§13), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)” (EKK 18.630) par 10 033,00 EUR. 

2. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem “Projekts “Uzņēmējdarbības  
izaugsmei  nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā”” (Struktūrvienība 
0117, M4121) budžetā 1 771,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 5240 
(Pamatlīdzekļu izveidošana), lai apmaksātu būvprojekta ekspertīzi. 
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3. Palielināt “Projekts “Uzņēmējdarbības  izaugsmei  nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Saulkrastu novadā”” (Struktūrvienība 0117, M4121) budžeta  izdevumu plānu: 

3.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana) par 11 804,00 EUR, lai apmaksātu 
būvprojekta ekspertīzi. 

4. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2017 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. 2. un 3. punktā minētos grozījumus. 

 
§40 

Par budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot 07.02.2017. Saulkrastu novada Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas 
S.Saksones iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 08.02.2017. 
sēdē (protokols Nr.2/2017§14), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas - citi” (EKK 18.6211) par 985,00 EUR. 

2. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem NVA projekts "Algoti pagaidu 
sabiedriskie darbi" (Struktūrvienība 0111, M4112) budžetā 342,00 EUR apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa), lai 
apmaksātu darba devēja nodokli papildus darbiem. 

3. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 
3.1. Palielināt izdevumu pozīciju NVA projekts "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" 

(Struktūrvienība 0111, M4112) budžeta izdevumu plānu: 
3.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 

1450,00 EUR; 
3.1.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 4 342,00 EUR; 
3.1.3. EKK 6242 (Bezdarbnieku stipendijas) par 6 337,00 EUR. 

4. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2017 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. 2. un 3. punktā minētos grozījumus. 

 
§41 

Par izmaksu tāmes izskatīšanu un apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. Pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2017.gadā, sākot ar janvāri, Saulkrastu 
vidusskolā izmaksas vienam bērnam ir 105,23 euro mēnesī, Zvejniekciema vidusskolā - 83,27 
euro mēnesī un pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” -177,90 euro mēnesī. 
 
 Izskatot 07.02.2017. Saulkrastu novada Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 08.02.2017. sēdē 
(protokols Nr.2/2017§12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi uz 
01.01.2017. (pielikumā). 

 
§42 

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

Izskatot, /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/ Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
23.01.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 08.02.2017. Finanšu komitejas 
sēdē, protokols Nr.2/2017, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta 
pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atlikt līdz 22.12.2017. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu EUR 
538,68 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 316,31 un nokavējuma nauda EUR 222,37, 
par nekustamo īpašumu /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra apz. 8013 003 
0944), saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 
 

Datums  
Pamatparāds 
EUR 

Nokavējuma 
nauda EUR 

Kopā 
EUR 

24.03.2017. 31.64 22.24 53.88 

24.04.2017. 31.63 22.24 53.87 

24.05.2017. 31.63 22.24 53.87 

26.06.2017. 31.63 22.24 53.87 

24.07.2017. 31.63 22.24 53.87 

24.08.2017. 31.63 22.24 53.87 

25.09.2017. 31.63 22.24 53.87 

24.10.2017. 31.63 22.23 53.86 

24.11.2017. 31.63 22.23 53.86 

22.12.2017. 31.63 22.23 53.86 

Kopā: 316.31 222.37 538.68 

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

§43 
Par izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības  

Administratīvās komisijas sastāvā 
Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa Andra Būces 
2017.gada 25.janvāra iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Saulkrastu novada pašvaldības 
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Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Saulkrastu novada pašvaldības 
Administratīvās komisijas nolikuma 2.10.punktu, Finanšu komitejas 2017.gada 8.februāra 
atzinumu (protokols Nr.02/2017§3), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Andri Būci no Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas 
locekļa pienākumu veikšanas.  

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 
 

§44 
Par 25.01.2017 domes sēdes lēmuma Nr. 1/2017§36  

“Par Saulkrastu novada izglītības iestāžu vadītāju darba algu apstiprināšanu” 
izteikšanu jaunā redakcijā 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Saulkrastu novada dome 2017.gada 25.janvārī pieņēma lēmumu par izglītības iestāžu 
vadītāju darba algu apstiprināšanu, ar kuru noteikts, ka izmaiņas mēnešalgu apmērā stājās spēkā 
ar 2017.gada 1.janvāri.  Ņemot vērā, ka pašvaldības finansēto iestāžu vadītāju un darbinieku 
mēnešalgas apmērs tiek mainīts pēc budžeta apstiprināšanas kārtējam gadam, nepieciešams 
precizēt 25.01.2017. domes sēdes lēmuma Nr. 1/2017§36 redakciju. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Finanšu 
daļas vadītāja Gata Vīganta 2017.gada 2.februāra iesniegumu un Saulkrastu novada domes 
2017.gada 8.februāra Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2017§2), 

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

1. Izteikt 25.01.2017 domes sēdes lēmumu Nr. 1/2017§36 šādā redakcijā: 
 

“1. Apstiprināt mēnešalgu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31. augustam: 
1.1. Saulkrastu vidusskolas direktoram 1310,00 euro mēnesī (valsts mērķdotācijas 

līdzekļi); 
1.2. Zvejniekciema vidusskolas direktoram 1310,00 euro mēnesī (valsts mērķdotācijas 

līdzekļi); 
2. Apstiprināt mēnešalgu no 2017.gada 1.februāra: 

2.1. Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājam 1210,00 euro mēnesī 
(pašvaldības budžeta līdzekļi); 

2.2. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktoram 1030,00 euro mēnesī 
(pašvaldības budžeta līdzekļi). 

2. Lēmuma 1.punkts stājās spēkā 2017.gada 1.janvarī, lēmuma 2.punkts stājas spēkā 
2017.gada 1.februārī.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis.”. 
 

§45 
Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas  
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direktora un direktora vietnieka mēnešalgu apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Saulkrastu novada domē 2017.gada 6.februārī saņemts Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas (turpmāk- VJMMS) direktores Ievas Lazdauskas iesniegums ar lūgumu izskatīt 
iespēju paaugstināt VJMMS direktora mēnešalgas apmēru. Mēnešalgas paaugstināšanas 
nepieciešamība pamatota ar pieaugošu darba apjomu mākslas un mūzikas jomās, administratīvo 
funkciju paplašināšanos, kā arī lai samērotu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu 
vadītāju mēnešalgu apmēru.   

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 4.2 pantu, Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26., 
27. un 28.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Saulkrastu novada 
domes 2016.gada 30.novembra iekšējo noteikumu Nr. IeN 23/2016 “Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas noteikšanas un tarifikāciju veidošanas, 
saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība” 20.1.punktu, VJMMS direktores I.Lazdauskas 
2017.gada 6.februāra iesniegumu un Saulkrastu novada domes 2017.gada 8.februāra Finanšu 
komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2017§2), 

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

1. Apstiprināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktora mēnešalgu 1120,00 
euro mēnesī. 

2. Apstiprināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieka mēnešalgu 
896,00 euro mēnesī. 

3. Lēmuma 1.un 2.punkts stājās spēkā 2017.gada 1.martā.  
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis. 

 
§46 

Par amata vietu izveidošanu Iestādē “Jauniešu māja” 
Ziņo E.Grāvītis 
S.Saksone informē, ka pamatojoties uz jaunas iestādes “Jauniešu māja” izveidi no 06.03.2017., 
lai uzsāktu iestādes darbu, nepieciešami darbinieki: iestādes vadītājs, jaunatnes lietu speciālists, 
jaunatnes darbinieks, darbinieks darbam ar bērniem un pusaudžiem un apkopējs. Esošā bērnu un 
jauniešu dienas centra “Saulespuķe” vadītāja pienākumi sadalās divās daļās  - vadītāja pienākumi 
pāriet pie iestādes “Jauniešu māja” vadītāja, pārējie pienākumi un papildus pienākumi pie 
darbinieka, kurš strādās ar bērniem un pusaudžiem. 
G.Vīgants lūdz precizēt lēmumprojekta 2.punktu, aizvietojot vārdus “vadītāja atalgojumu” ar 
vārdiem “jaunatnes darbinieka un apkopēja atalgojumu”. N.Līcis ierosina aizvietot vārdus 
“vadītāja atalgojumu” ar vārdiem “darbinieku atalgojumu” un svītrot vārdus “sākot ar 2017.gada 
1.aprīli”. Deputāti atbalsta N.Līča priekšlikumu. 
 

Saulkrastu novada pašvaldība 2016.gada 30.septembrī noslēdza Īstenošanas līgumu ar 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par apakšprojektu “Multifunkcionāla jauniešu 
iniciatīvu centra izveide Saulkrastos”. Lai uzsāktu iestādes “Jaunatnes māja” darbu, kas 
izveidota, lai nodrošinātu darbu ar jaunatni, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 30.11.2010.noteikumiem Nr.1075 “Valsts un 
pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumu Nr.66 
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“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās 
noteikšanas kārtību” 26., 27. un 28.punktu, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas 
Anitas Līces 2017.gada 20.janvāra iesniegumu un Saulkrastu novada domes 2017.gada 
8.februāra Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2017§5), 

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

1. Izveidot pašvaldības iestādē “Jauniešu māja” četras amata vietas: 
 

Amatu saime, 
apakšsaime 

 

Amata 
līmenis 

 
 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa  

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  
(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas 
kods 

35. Politikas 
ieviešana 

II 
Iestādes vadītājs- 

jaunatnes lietu 
speciālists 

1 9 1190 958 2422 27 

35. Politikas 
ieviešana 

I 
Jaunatnes 
darbinieks 

1 7 996 720 2422 57 

39. Sociālais 
darbs 

III B 
Bērnu un 

pusaudžu brīvā 
laika organizators 

1 9 1190 800 2359 13 

13. Fiziskais un 
kvalificētais 

darbs 
I Apkopējs  0,75 3 413 300 9112 01 

 
2. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem iestādes “Jauniešu māja” budžetā 

(Struktūrvienība 15) 9472,00 euro apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodos 1119 (Pārējo 
darbinieku mēneša atalgojums) un 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa), lai 
nodrošinātu iestādes “Jauniešu māja” darbinieku atalgojumu. 

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

4. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 6.martā. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis. 

 
§47 

Par Saulkrastu sociālā dienesta reorganizāciju 
Ziņo E.Grāvītis 
N.Līcis uzdod jautājumu par bērnu un jauniešu centra “Saulespuķe” likvidāciju. S.Saksone 
paskaidro, ka pēc šī lēmuma pieņemšanas, pēc reorganizācijas pabeigšanas, jāpieņem lēmums 
par struktūrvienības likvidēšanu.  
 

Saulkrastu novada dome 2017.gada 25.janvārī pieņēma lēmumu „Par jaunas iestādes 
izveidošanu” (protokols Nr.1/2017,§ 25), saskaņā ar kuru Saulkrastu novada dome ar 2017.gada 
6.martu izveido Saulkrastu novada pašvaldības iestādi „Jauniešu māja”. 

Lai nodrošinātu efektīvu Saulkrastu novada pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu un 
lietderīgu pašvaldības administratīvo resursu izmantošanu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 2016.gada 30.septembrī starp Saulkrastu novada 
pašvaldību un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru noslēgto Īstenošanas līgumu par 
apakšprojektu „Multifunkcionāla jauniešu iniciatīvu centra izveide Saulkrastos”, Finanšu 
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komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu un Sociālo jautājumu lietu komitejas 2017.gada 
8.februāra atzinumu, 

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
1. No 2017.gada 27.februāra uzsākt un līdz 2017.gada 2.maijam pabeigt Saulkrastu novada 

pašvaldības iestādes „Saulkrastu sociālais dienests” reorganizāciju, nododot Saulkrastu bērnu 
un jauniešu dienas centra „Saulespuķe” funkciju izpildi Saulkrastu novada pašvaldības 
iestādei „Jauniešu māja” un sociālo pedagogu funkciju izpildi Saulkrastu vidusskolai un 
Zvejniekciema vidusskolai. 

2. Likvidēt pašvaldības iestādes „Saulkrastu sociālais dienests” Saulkrastu bērnu un jauniešu 
dienas centra „Saulespuķe” amatu sarakstā amata vietas „vadītājs” un „apkopējs”. 

3. Pārcelt no pašvaldības iestādes „Saulkrastu sociālais dienests” amatu saraksta vienu amata 
vietu „sociālais pedagogs” Saulkrastu vidusskolas amatu sarakstā. 

4. Pārcelt no pašvaldības iestādes „Saulkrastu sociālais dienests” amatu saraksta vienu amata 
vietu „sociālais pedagogs” Zvejniekciema vidusskolas amatu sarakstā. 

5. Lietvedības un personāla nodaļai veikt atbilstošus grozījumus iestāžu amatu sarakstos. 
6. Pašvaldības iestādes „Saulkrastu sociālais dienests” vadītājai, Darba likumā noteiktajā 

kārtībā, rakstiski informēt Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centra „Saulespuķe” 
darbiniekus un iestādes sociālos pedagogus par pašvaldības iestādes „Saulkrastu sociālais 
dienests” reorganizāciju. 

7. Pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru piedāvāt pašvaldības iestādes 
„Saulkrastu sociālais dienests” Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centra „Saulespuķe” 
darbiniekiem darba tiesiskās attiecības pašvaldības iestādē „Jauniešu māja” par amatiem 
„bērnu un pusaudžu brīvā laika organizators” un „apkopējs” un noslēgt darba līgumus. 

8. Saulkrastu vidusskolas direktoram rakstiski piedāvāt pašvaldības iestādes „Saulkrastu 
sociālais dienests” sociālajam pedagogam darba tiesiskās attiecības un noslēgt darba līgumu. 

9. Zvejniekciema vidusskolas direktoram rakstiski piedāvāt pašvaldības iestādes „Saulkrastu 
sociālais dienests” sociālajam pedagogam darba tiesiskās attiecības un noslēgt darba līgumu. 

10. Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītājam veikt 
grozījumus Saulkrastu novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN1/2017 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”: 

10.1. izveidot pašvaldības iestādes „Jauniešu māja” 2017.gada budžetu; 
10.2. pārcelt finanšu līdzekļus no pašvaldības iestādes „Saulkrastu sociālais dienests” 

Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centra „Saulespuķe” pašvaldības iestādei 
„Jauniešu māja”. 

11. Pašvaldības iestādes „Jauniešu māja” materiāli atbildīgai personai pārņemt materiālās 
vērtības no pašvaldības iestādes „Saulkrastu sociālais dienests”. Par materiālo vērtību 
pieņemšanas-nodošanas akta sagatavošanu atbildīga Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītāja norīkota grāmatvede. 

12. Telpas Raiņa ielā 7, Saulkrastos, 258,52 kv.m platībā, kuras izbūvētas, atbilstoši D.Lediņas 
projektam, un Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centra „Saulespuķe” telpas Raiņa ielā 7, 
Saulkrastos, 67,73 kv.m platībā, nodot pašvaldības iestādei „Jauniešu māja” bezatlīdzības 
lietošanā ar atsevišķu domes lēmumu, un noslēdzot nomas līgumu. 

13. Kontroli par pašvaldības iestādes „Saulkrastu sociālais dienests” reorganizāciju nodrošināt 
Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Arnim. 
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§48 
Par zemes nomu Raiņa ielā 7, Saulkrastos, no /vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Lai uzturētu Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās ēkas, būves, un autostāvvietu, kas 
atrodas uz privātpersonai piederošas zemes /adrese/ Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra 
numurs 80130020401, kā arī pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes S.Veismanes 07.02.2017. 
iesniegumu, un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
6.3 panta pirmo daļu, saskaņā ar 2014.gada 3.aprīļa Zemes nomas līguma 9.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

  
NOLEMJ: 

1. Pagarināt uz 10 (desmit) gadiem 2014.gada 3.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu ar 
/vārds, uzvārds, dzimšanas dati/ par zemes, ar kopējo platību 1 808 m2 , kadastra numurs 
80130020401, kas atrodas /adrese/ Saulkrastos, Saulkrastu novadā  (vienošanās  
protokola 22.pielikumā). 

2. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 
dienas.  

  
§49 

Par brīdinājuma izdošanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes 
S.Veismanes 06.02.2017. iesniegumu, kas izskatīts 08.02.2017. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.2), pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 358.panta pirmo un otro daļu, 
359.panta pirmo daļu, 360.pantu un 361.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdot brīdinājumu par Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.novembra lēmuma (Nr.17, 
§6) “Par /vārds, uzvārds/ patvaļīgo būvniecību /adrese/, Saulkrastos” piespiedu izpildi 
(brīdinājums protokola 23.pielikumā). 

 
§50 

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

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista 
Arta Blankenberga 19.01.2017. iesniegumu par zvejas nomas tiesību izsoles organizēšanu 
rūpnieciskai zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā, kas izskatīts 08.02.2017. 
Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr. 2/2017, 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., 
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43., 45. un 48.punktu, Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.868 grozījumi Ministru 
kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr. 1375,,Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 
limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos’’ par papildlimita piešķiršanu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

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

2. Apstiprināt rūpnieciskās zvejas nomas tiesību izsoles noteikumus (pielikumā). 
3. Izsoles rīkotājs - Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 

šādā sastāvā: 
Andris Silavnieks – domes deputāts, izsoles komisijas priekšsēdētājs; 
Artis Blankenbergs- nekustamo īpašumu speciālists; 
Jolanta Rudzīte- galvenā grāmatvede; 
Elmārs Brente- Valsts vides dienesta inspektors. 

 
§51 

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

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista 
Arta Blankenberga 19.01.2017. iesniegumu par zvejas nomas tiesību izsoles organizēšanu 
pašpatēriņa zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā, kas izskatīts 08.02.2017. Finanšu 
komitejas sēdē, protokols Nr. 2/2017, 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., 45. un 
48.punktu, Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.868 grozījumi Ministru kabineta 
2009.gada 30.novembra noteikumos Nr. 1375,,Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos’’ par papildlimita piešķiršanu  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
  
NOLEMJ:  

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

2. Apstiprināt pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoles noteikumus (pielikumā). 
3. Izsoles rīkotājs - Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 

šādā sastāvā: 
Andris Silavnieks – domes deputāts, izsoles komisijas priekšsēdētājs; 
Artis Blankenbergs- nekustamo īpašumu speciālists; 
Jolanta Rudzīte- galvenā grāmatvede; 
Elmārs Brente- Valsts vides dienesta inspektors. 
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§52 
Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikuma  

apstiprināšanu un izsoles komisijas apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 20.01.2017. iesniegumu par 
atkārtotas zvejas nomas tiesību izsoles organizēšanu pašpatēriņa zvejai Rīgas jūras līcī, 
Saulkrastu novada teritorijā, kas izskatīts 08.02.2017. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr. 
02/2017, 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., 45. un 48.punktu 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Nodot atkārtotai izsolei pašpatēriņa zvejas nomas tiesības zvejai Rīgas jūras līcī, 
Saulkrastu novada teritorijā ar zvejas rīku zivju tīkls (divi gabali), izsoles veids – slēgta 
mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoles noteikumus (pielikumā). 
3. Izsoles rīkotājs - Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 

šādā sastāvā: 
Andris Silavnieks – domes deputāts, izsoles komisijas priekšsēdētājs; 
Artis Blankenbergs- nekustamo īpašumu speciālists; 
Jolanta Rudzīte- galvenā grāmatvede; 
Elmārs Brente- Valsts vides dienesta inspektors. 

 
§53 

Par 15.12.2016 izdotā Brīdinājuma Nr.12.16/1221 
par administratīvā akta piespiedu izpildi atcelšanu 

Ziņo E.Grāvītis. Uzdod jautājumu Finanšu daļai vai šī nekustamā īpašuma nodokļa korekcija 
attiecās arī uz soda naudu, vai 81,36 euro ir kopēja summa vai pamatsumma? Iesnieguma autore 
ir maksājusi, bet summas ir novirzītas iepriekšējo periodu procentu dzēšanā, vai šī summa ir 
korekta? Par periodu no 2010 gada līdz 2013.gadam iesniedzējai nevajadzēja maksāt nekustamā 
īpašuma nodokli. Ja viņa par šo periodu ir maksājusi – šī summa ir jāatmaksā atpakaļ. 
E.Grāvītis ierosina precizēt lēmuma pielikuma 2.punktu un izteikt šādā redakcijā: “Finanšu daļai 
veikt aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa korekcijas par periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 
2016.gada 31.decembrim.”. Deputātiem iebildumu nav. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/  Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 2017.gada 
2.februāra iesniegumu un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu,  
81.panta otrās daļas 2.punktu, 2006.gada 20.jūnija MK noteikumu Nr.495 “Likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 42.1.punktu, 2009.gada 13.jūlija 
saistošo noteikumu Nr.13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 116.punktu, 2001.gada 
27.jūlija pirkuma līgumu, kas noslēgts starp Saulkrastu pilsētas pašvaldību un L.Štāli, saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 8.februāra sēdes atzinumu (protokols 
Nr.2/2017§1),  

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

1. Atcelt Saulkrastu novada domes 15.12.2017 Brīdinājumu Nr.12.16/1221 par 
administratīvā akta piespiedu izpildi (Administratīvais akts protokola 27.pielikumā). 

 
§54 

Par adreses maiņu 
Ziņo E.Grāvītis. Tiek precizēta platība zem ēkām.  
A.Blankenbergs paskaidro, ka dzīvokļiem adreses nemainās, Valsts zemes dienests pie 
uzmērīšanas un privatizācijas robežu plānos sajauca zemes gabalus. 
A.Arnis ierosina publicēt informāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Teorētiski 
īpašniekiem var būt saistības- uz dzīvokļiem varētu būt hipotekārie kredīti, tos var ietekmēt 
zemes kadastra numuru maiņa. Deputāti atbalsta A.Arņa priekšlikumu. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/ Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, 25.01.2017. iesniegumu, kas izskatīts 08.02.2017. Finanšu komitejas sēdē, 
protokols Nr. 02/2017 pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ 
Adresācijas noteikumi” 2.9.,9. un 19. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra apz. Nr. 8033 001 0883, platība 0.1261 ha, adresi no 
Atpūtas iela 2B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, uz Atpūtas iela 2C, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

2. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra apz. Nr. 8033 001 0884, platība 0.1739 ha, adresi no 
Atpūtas iela 2C, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, uz Atpūtas iela 2B, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

3. Lēmumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai un publicēt paziņojumu oficiālajā 
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

 
§55 

Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/ Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, LV-2161, 2017.gada 9.janvāra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
3.panta otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/  
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, kā ziņu anulēšanas 
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. (Administratīvais akts protokola 28.pielikumā). 
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§56 
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/ Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, LV-2161, 2017.gada 9.janvāra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
3.panta otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/ 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, kā ziņu anulēšanas 
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. (Administratīvais akts protokola 29.pielikumā). 

 
§57 

Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ dzīvojoša /adrese/ Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, LV-2161, 2017.gada 9.janvāra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
3.panta otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

2. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/  
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, kā ziņu anulēšanas 
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. (Administratīvais akts protokola 30.pielikumā). 

 
§58 

Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/ Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 2017.gada 
26.janvāra 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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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 
(Administratīvais akts protokola 31.pielikumā). 

 
§59 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, 08.02.2017. 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/ Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no 
01.01.2017. līdz 16.11.2017.  

 
§60 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
09.02.2017. 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz- 
beztermiņa.  

 
§61 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
20.01.2017. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo 
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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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/  no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 17.11.2016. līdz 
11.04.2017.  

 
§62 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, 23.01.2017. 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/  no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/ Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no 
15.09.2016. līdz- beztermiņa.  

 
§63 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
19.01.2017. 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/  no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz- 
beztermiņa.  
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§64 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, 16.01.2017. 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/ Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no 
01.01.2017. līdz- 17.03.2023.  

 
§65 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 

 
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

18.01.2017. 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz- 
10.12.2018.  

 
§66 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 

 
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/  Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

26.01.2017. 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ: 
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds, uzvārds, 

personas kods/  no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz 
23.05.2026.  

 
§67 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 

 
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

06.02.2017. 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds,  
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/  Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 30.08.2016. līdz 
24.08.2017.  

 
§68 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 

 
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

06.02.2017. 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz 
14.01.2025.  

 
§69 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 

 
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

10.02.2017. 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,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu  /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz - 
beztermiņa.  

2. Veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 25%, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2014. līdz 
31.12.2016. 

 
§70 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu ārvalstu komandējumam 
Ziņo E.Grāvītis. Nepieciešams finansējums lai pedagogi varētu pavadīt bērnus uz Eiropiādi 
Somijā. 

 
 Izskatot 13.02.2017. Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu vidusskolas budžetam 
360,00 euro (Struktūrvienība 02, ekonomiskās klasifikācijas kods 2121 (Ārvalstu 
komandējumi - Dienas naudas)), lai atmaksātu dienas naudu braucienam uz Eiropiādi 
Somijā 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2017 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§71 

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

Ziņo E.Grāvītis 
A.Blankenbergs informē, ka nekustamais īpašums “Garpēteri” atrodas Bīriņu ceļa un Vidrižu 
ceļa krustojumā. Labajā pusē atrodas izcirtums, kurš tiek atdalīts no kopēja meža gabala.  
 
 Izskatot SIA ,,ABC Construction’’, projektu izstrādes vadītājas D.Glizdenieces 
13.02.2017. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, pamatojoties uz Civillikuma 
1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 
“Adresācijas noteikumi” 11. punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA ,,ABC Construction’’ izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Garpēteri’’, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības ar kadastra apz.80330020263 
zemes ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – ,,Irbītes’’, Āres, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  ,,neapgūta sabiedriskas 
nozīmes objektu apbūves zeme’’, kods 0900, platība 0,38 ha. 

3. Nemainīt nosaukumu zemes vienībai  zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ – nosakot 
lietošanas mērķi –  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  mežsaimniecība, kods 
– 0201, platība 5,76 ha. 

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

 
§72 

Par brīdinājuma izdošanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes 
S.Veismanes 10.02.2017. iesniegumu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 358.panta 
pirmo un otro daļu, 359.panta pirmo daļu, 360.pantu un 361.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdot brīdinājumu par Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.novembra lēmuma (Nr.17, 
§8) “Par /vārds, uzvārds/ patvaļīgo būvniecību /adrese/ Saulkrastos” piespiedu izpildi 
(brīdinājums protokola 32.pielikumā). 

 
§73 

Par brīdinājuma izdošanu 
 

 Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes 
S.Veismanes 10.02.2017. iesniegumu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 358.panta 
pirmo un otro daļu, 359.panta pirmo daļu, 360.pantu un 361.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdot brīdinājumu par Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.novembra lēmuma (Nr.17, 
§9) “Par /vārds, uzvārds/ patvaļīgo būvniecību /adrese/ Saulkrastos” piespiedu izpildi 
(brīdinājums protokola 33.pielikumā). 

 
§74 

Par Saulkrastu novada domes 25.01.2017. lēmuma Nr.1/2017 § 2 
,,Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu,  

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu’’ precizēšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
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A.Blankenbergs paskaidro, ka 25.01.2017. lēmumā Nr.1/2017§2 nepieciešams precizēt kadastra 
numuru. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustāmā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 14.02.2017. iesniegumu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Precizēt Saulkrastu novada domes 25.01.2017. lēmumu Nr.1/2017 § 2 ,,Par zemes 
vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu’’, izsakot to šādā redakcijā: 
,,1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ,,Jauntimmāji’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330010373, izveidojot divus jaunus nekustamos 
īpašumus. 
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010716, platība 0,04 ha, adresi 
,,Jūras Timmāji’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot zemes 
lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0601. 
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010373, platība 1,3 ha, ēkām un būvēm 
atstāt adresi ,,Jauntimmāji’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
nosakot dalīto zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 
– 0601, platība 0,12 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kods – 0101, platība 1,18 ha. 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones 
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās  dienas.’’. 
 

§75 
Par nolikuma “Saulkrastu Jauniešu domes nolikums” apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
N.Līcis informē par nolikuma izdošanas nepieciešamību. 
N.Līcis lūdz precizēt nolikuma 7.punktu šādā redakcijā: “Jauniešu domi ievēl jauniešu 
kopsapulcē, kuru pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv izziņo vismaz 10 dienas 
iepriekš. Jauniešu domi ievēl 11 cilvēku sastāvā  uz vienu gadu.” 
E.Grāvītis uzdod jautājumu par kopsapulces izziņošanu. Debatēs piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis, 
A.Deniškāne, S.Osīte. 
 

Izskatot nolikuma “Saulkrastu Jauniešu domes nolikums” projektu, un, pamatojoties uz  
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt nolikumu “Saulkrastu Jauniešu domes nolikums” (protokola 34.pielikumā). 
2. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 6.martā. 

 
§76 

Par papildus finansējuma piešķiršanu Zvejniekciema vidusskolai 
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Ziņo E.Grāvītis. Elektrības pārrāvumu dēļ pagājušajā nedēļā Zvejniekciema vidusskolā ir bojāts 
apkures sistēmas regulācijas sūknis. 
 
 Izskatot 14.02.2017. Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Zvejniekciema vidusskolas 
budžetam 895,00 euro (Struktūrvienība 03, ekonomiskās klasifikācijas kods 2241 (Ēku, 
telpu kārtējie remonti)), lai atmaksātu skolas apkures sistēmas cirkulācijas sūkņu 
nomaiņu. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2017 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§77 

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 2017.gada 17.februāra 
iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu un pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 25.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 1/2017 „Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 7 (N.Līcis, S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, pildot likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos 
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās E.Grāvītis, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim apmaksāta ikgadējā 
atvaļinājuma par darba periodu no 14.07.2015.- 13.07.2016. daļu- 2 (divas) kalendāra 
nedēļas sākot ar 2017.gada 27.februāra līdz 2017.gada 12.martam (ieskaitot).  

2. Piešķirt E.Grāvītim pabalstu ikgadējā atvaļinājumā aizejot 50% apmērā no E.Grāvīša 
amatalgas. 

 
Sēdi slēdz plkst.16.03 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  Ervīns Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
Lietvedības un personāla 
nodaļas vecākā lietvede  

 Irina Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 24.02.2017. 


