
 
 

 

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  

2018.gada 28.februārī  Nr. 2/2018 
 
Sēde sasaukta 2018.gada 28.februārī plkst. 15.00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 15.00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Bruno Veide, Ivars Veide, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, 
Guna Lāčauniece, Oksana Vanaga, Selga Osīte, Sandra Ozola-Ozoliņa, Normunds Līcis, Līga 
Vaidere, Mārtiņš Kišuro (no plkst.15.12), Alens Horsts, Aiva Aparjode, Santa Ancāne. 
 
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 
 
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts. 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi, aicina deputātus balsot par izsludinātās domes 
sēdes darba kārtības papildināšanu ar jautājumu “Par dotācijas piešķiršanu PSIA “Saulkrastu 
slimnīca””.  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
NOLEMJ: 

1. Papildināt darba kārtību ar jautājumu “Par dotācijas piešķiršanu PSIA “Saulkrastu 
slimnīca””.  
 

E.Grāvītis aicina deputātus apstiprināt darba kārtību, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 
 
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko 
personu datu aizsardzības likumu  

 
1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 31.01.2018. domes sēdes lēmumu izpildi 
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Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
2. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
3. Par adreses piešķiršanu 
4. Par adreses maiņu 
5. Par zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
6. Par zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
8. Par īres līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 
10. Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/ 
11. Par /vārds, uzvārds/deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
12. Par administratīvā akta izdošanu 
13. Par elektrotīkla pieslēguma izmantošanas līguma slēgšanu 
14. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 
15. Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 
16. Par iepirkuma uzsākšanu ūdensvada un kanalizācijas izbūvei pie Baltās kāpas teritorijas 
17. Par Dzīvokļa komisijas lēmuma pārskatīšanu 
18. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 

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

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 
19. Par sociālās aprūpes pakalpojuma cenu izmaiņām Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA 

“Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 
 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
20. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu 
21. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

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 dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā 

  
Finanšu komitejas lēmumi 

27. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā 
Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu 

28. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma 
nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”” 
apstiprināšanu 

29. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra 
iekšējos noteikumos “Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu un 
izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

30. Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā publicējama informācija par Saulkrastu novada 
pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksāto atalgojumu” apstiprināšanu 

31. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 26.februāra 
nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu 
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32. Par līdzfinansējuma piešķiršanu 
33. Par Saulkrastu novada PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktores mēnešalgas 

apstiprināšanu 
34. Par izmaksu tāmes apstiprināšanu 
35. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta 

iegādei 
36. Par papildus līdzekļu piešķiršanu 
37. Par papildus finansējuma piešķiršanu pabalsta izmaksai 
38. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
39. Par SIA “Pūces skola” parāda atmaksas grafika precizēšanu 
40. Par sociālā dzīvokļa īres maksas parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
41. Par Saulkrastu TIC suvenīru klāsta papildināšanu 
42. Par grozījumiem pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstā 2018.gadam 
43. Par Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu 

personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, 
apstiprināšanu 

44. Par zemes īpašuma Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, 
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

45. Par zemes īpašuma Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, 
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

46. Par zemes īpašuma Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, 
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
47. Par /vārds, uzvārds/ un nepilngadīgā bērna /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu 
48. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
49. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
50. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
51. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
52. Par /vārds, uzvārds/ un nepilngadīgo bērnu /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ 

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
53. Par grozījumiem domes 25.05.2016. lēmumā Nr.21 “Par amatu saraksta, kuriem noteikts 

amatpersonas statuss, apstiprināšanu” 
54. Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora pienākuma 

izpildītāja iecelšanu 
55. Par adreses piešķiršanu 
56. Par 2017.gada 27.februāra sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 
57. Par projekta iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā 
58. Par dotācijas piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīca” 

 
§1 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 31.01.2018. domes sēdes lēmumu izpildi 
Pašvaldības izpilddirektors A.Arnis ziņo par domes sēdes lēmumu izpildi.  
Sociālo jautājumu komitejas lēmums “Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par 
materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu” – ir saņemts Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas pozitīvs atzinums, noteikumi tiks publicēti š.g. marta Saulkrastu 
novada domes informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes ziņas”. 
Lēmums “Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora amata 
kandidātu” ir procesā, š.g. 7.martā beidzas kandidātu pieteikumu termiņš. 
Pārējie 31.01.2018. domes sēdes lēmumi ir izpildīti.  
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N.Līcis uzdod jautājumu, kas izstrādāja amata aprakstu uz vakanci iestādes “Jauniešu māja” 
vadītājs.  
A.Arnis atbild, ka tas bija kolektīvs darbs.  
N.Līcis pauž viedokli par iestādes “Jauniešu māja” vadītāja publicēto amata aprakstu. Uzskata, ka 
pie amata pienākumiem nav minētas primāras lietas. Amata aprakstam jābūt atbilstoši iestādes 
“Jauniešu māja” nolikumam.  
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone paskaidro, ka publicēts ir konkursa 
nolikums, nevis amata apraksts. Konkursa nolikumā nav ietvertas visas prasības, kuras ir minētas 
iestādes nolikumā un apstiprinātajā iestādes vadītāja amata aprakstā. Darba sludinājumā nav 
jāpublicē amata apraksts, tiek publicētas galvenās amata prasības un amata pienākumi.  
Diskusijā piedalās: N.Līcis, S.Saksone. 
N.Līcis jautā par estrādes projektu. A.Arnis atbild, ka nākamā tikšanās ar projektētāju notiks š.g. 
16.martā. Galīgie lēmumi nav pieņemti, konceptuāli tika apstiprinātas skices. 
N.Līcis jautā par speciālistu no pašvaldības puses - kurš izvērtē un sniedz atzinumu par būvniecību. 
A.Arnis atbild, ka darba grupā ir izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks, Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītājs, būvvaldes vadītājs, ir piedalījies arī domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja 
vietnieks. 
N.Līcis uzdod jautājumu, kad var iepazīties ar projektu. E.Grāvītis atbild, ka darba materiāli ir 
pieejami Attīstības un plānošanas nodaļā.  
N.Līcis jautā par tualetes projektu. A.Arnis atbild, ka projektēšana tiks pabeigta 15. vai 16.martā, 
šobrīd notiek risinājuma apspriešana. Pēdējā projekta versija atrodas pie izpilddirektora vietnieka 
A.Gavara. 
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 
 

§2 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo B.Veide. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, 19.01.2018. iesniegumu par 
zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam Saules iela 3A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
zemes vienību kadastra apz. Nr.80130030740, 80130030789, kas izskatīts 14.02.2018. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.2/2018, pamatojoties uz 
saistošajiem noteikumiem Nr.SN 11/2017 “Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās 
daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, pamatojoties uz Zemes 
ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā 
zemes vienību sadalīšanai, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” , 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Saules iela 3A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes 

ierīcības projektu, kadastra apz.80130030740, 80130030789. 
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

 
Lēmums Nr.432 protokola pielikumā 

 
§3 

Par adreses piešķiršanu  
Ziņo B.Veide. 
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 Izskatot Akciju sabiedrības “Latvenergo” administratīvā direktora /vārds, uzvārds/ 
30.01.2018. iesniegumu par adreses piešķiršanu Nekustamā īpašuma valsts Kadastra informācijas 
sistēmā nereģistrētai transformatoru apakšstacijas ēkai TP-8211, kura atrodas uz zemes vienības 
ar kadastra Nr.80130020157. Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ 
Adresācijas noteikumi” 9. un 11.punktu, un 14.02.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 2/2018), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt transformatoru apakšstacijai TP-8211 adresi – Vidrižu iela 2B, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, LV-2160. 

 
Lēmums Nr.433 protokola pielikumā 
 

§4 
Par adreses maiņu  

Ziņo B.Veide. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 08.02.2018. iesniegumu par adreses maiņu 
būvju īpašumam ar kadastra apz.80130020236001. Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. 
noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 9. un 11.punktu, un 14.02.2018. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 2/2018), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt adresi autobusu pieturas ēkai, kadastra apz.80130020236001, no Ainažu iela 9B, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads uz Ainažu iela 9C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160. 

2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai. 
 
Lēmums Nr.434 protokola pielikumā 
 
Plkst. 15:12 ierodas deputāts M.Kišuro 
 

§5 
Par zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 08.02.2018. iesniegumu par dalītā lietošanas 
mērķa noteikšanu zemes vienībai “V101”, kadastra apz.80130020236, Saulkrastu novada dome 
konstatē, ka saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 
sistēmas datiem Nekustamā īpašuma noteiktais lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101), platība 6.8558 ha. 
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Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.pantu, 10.04.2012. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 
aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktu un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16., 17.5. punktu, saskaņā ar 14.02.2018. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2018), 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt zemes vienībai “V101”, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 
002 0236, lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101), platība 6.8308 
ha, komercdarbības objektu apbūve (NĪLM kods 0801) - platība 0,025 ha. 

2. Izveidot nekustamajā īpašumā “V101”, Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 8013 002 0236, zemes vienības daļu 0.025 ha platībā. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai - komercdarbības objektu 
apbūve (NĪLM kods 0801) - platība 0,025 ha. 

 
Lēmums Nr.435 protokola pielikumā 
 

§6 
Par zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo B.Veide.  
E.Grāvītis informē, ka, lai realizētu Eiropas Savienības projektu par ielu un ceļu pārbūvi, ir 
nepieciešams noslēgt zemes nomas līgumu ar Skultes ostas pārvaldi par divām ielām, kuru daļa 
atrodas ostas teritorijā.  
B.Veide jautā, vai nav jāpapildina lēmumprojekts ar punktu par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
E.Grāvītis paskaidro, ka jautājums par līguma noslēgšanu tiks skatīts marta domes sēdē.  
N.Līcis jautā vai var iepazīties ar kopējo zemes gabala eksplikāciju. E.Grāvītis paskaidro, ka tie ir 
ielu posmi, kas atrodas ostas teritorija, zeme nepieder pašvaldībai, šī ir valsts zeme Satiksmes 
ministrijas personā. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 08.02.2018. iesniegumu par zemes vienības 
daļas izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma 15.pantu, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta 
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktu un 20.06.2006. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16., 17.5. punktu, saskaņā ar 14.02.2018. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2018), 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt zemes vienībai “Skultes osta-1”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80330010168, lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas 
mērķi – jūras ostas un jūras terminālu apbūve (NĪLM kods 1107), platība 3.9112 ha, trīs, 
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četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods 0702) - platība 2.2968 ha, 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 
platība 2.8862 ha, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101), platība 0.46 ha. 

2. Mainīt zemes vienībai “Skultes osta-1”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80330010169, lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas 
mērķi – jūras ostas un jūras terminālu apbūve (NĪLM kods 1107), platība 8.757 ha, zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – platība 
20.0127 ha, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101), platība 0.24 ha. 

3. Izveidot nekustamajā īpašumā “Skultes osta-1”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0168, zemes vienības 
daļu 0.46 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai 
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 
(NĪLM kods 1101), platība 0.46 ha. 

4. Izveidot nekustamajā īpašumā “Skultes osta-1”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0169, zemes vienības 
daļu 0.24 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai 
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 
(NĪLM kods 1101), platība 0.24 ha. 

 
Lēmums Nr.436 protokola pielikumā 

 
§7 

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

Ziņo B.Veide. 
 
 Izskatot SIA “ABC Construction”, reģistrācijas Nr. 40003765683, zemes ierīkotāja /vārds, 
uzvārds/ 13.02.2018. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem 
īpašumiem Murjāņu ielā 1B, Saulkrastos, (kadastra Nr.80130030181) un Murjāņu ielā 1C, 
Saulkrastos, (kadastra Nr.80130030182) adreses piešķiršanu jaunizveidotajām zemes vienībām un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.02.2018. sēdē, protokols Nr.2/2018, 
pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes 
ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 08.12.2015. Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, kas nosaka, ka adresi apbūvei 
paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau veidojot jaunu zemes vienību un 20.06.2006. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA “ABC Construction” izstrādāto nekustamo īpašumu Murjāņu iela 1B 
(kadastra Nr. 80130030181) un Murjāņu iela 1C (kadastra Nr. 80130030182), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters “1”(kadastra 
apz.80130030181) – Murjāņu iela 1B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
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mērķi – “individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM kods 0601), platība 0,1286 
ha. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters “2”(kadastra 
apz.80130030182) – Murjāņu iela 1C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi – “individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM kods 0601), platība 0,1206 
ha. 

 
Lēmums Nr.437 protokola pielikumā 
 

§8 
Par īres līguma pagarināšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. 
A.Horsts aicina deputātus neslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/, uzskata, ka šim cilvēkam dzīvoklis 
nav vajadzīgs, jo viņš atrodas ilgstošā prombūtnē. Dzīvoklī ir deklarētas vēl divas personas, kuras 
arī atrodas ilgstošā prombūtnē – viena persona Īrijā, otra Irākā. Retās reizēs, kad šī persona atrodas 
īpašumā, notiek alkohola lietošana, cilvēks ir bīstams kaimiņiem. Iesniegums ir iesniegts novēloti. 
A.Horsts lūdz izskaidrot situāciju mājas dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājai Ivetai 
Orlovai. 
I.Orlova skaidro, ka /vārds, uzvārds/ faktiski dzīvoklī nedzīvo, dzīvoklī dzīvoja sveši cilvēki, 
iespējams dzīvoklis bija izīrēts. Dzīvoklī notiek regulārās iedzeršanas. Cilvēkam nav ne trūcīgas 
personas, ne maznodrošinātas personas statuss.   
A.Horsts uzskata, ka dzīvokļu rindā ir cilvēki, kam varētu piešķirt šo dzīvokli. 
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars informē, ka dzīvoklis ir vairākkārt apsekots, 
dzīvoklis tiek uzturēts normālā stāvoklī. Ja kaimiņiem ir sūdzības par šo personu, jāziņo 
pašvaldības policijai. Tik traģisku situāciju, kā ir aprakstījusi I.Orlova, neizdevās konstatēt ne 
domes darbiniekiem, ne pašvaldības policijas pārstāvjiem. A.Gavars neredz pamatojumu īres 
līgumu nepagarināt. 
E.Grāvītis informē, ka iepriekš līgums bija noslēgts ar /vārds, uzvārds/ tēvu, dzīvoklī bija deklarēta 
visa ģimene. Pēc tēva nāves līgums tika noslēgts ar dēlu. Ir pamats līgumu slēgt, jo /vārds, uzvārds/ 
šajā dzīvokli dzīvojis vēl pirms privatizācijas, kas nav notikusi.     
S.Ancāne jautā, vai rēķini tiek apmaksāti. A.Gavars atbild, ka parādu par šo dzīvokli nav. Īrnieks 
vienā istabā bija uzsācis kosmētisko remontu. Šis dzīvoklis ir mantojums, likums nosaka, ka visi 
neprivatizēti dzīvokļi, kas atrodas pašvaldības teritorijā, jāieraksta zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda, saglabājot esošajiem iedzīvotājiem īres tiesības. Šajā gadījumā tiesības pāriet pie bērniem. 
A.Horsts jautā vai tiesības ir pārņemamas. 
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika paskaidro, ka likumā “Par dzīvojamo telpu īri” 14.pantā 
ir noteikts, ka īrnieka nāves gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie 
pilngadīgie ģimenes locekļi, pārņem tiesības. 
A.Horsts uzdod jautājumu G.Lipinikai, vai līguma noteikumi pieļauj, ka cilvēks var ilgstoši 
atrasties prombūtnē un neizmantot nekustamo īpašumu pēc būtības.  
G.Lipinika paskaidro, ka līgumā tas nav noteikts. Diskusijā piedalās: A.Horsts, G.Lipinika, 
A.Gavars. 
A.Horsts ierosina īres līgumu nepagarināt.  
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par A.Horsta priekšlikumu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-1 (A.Horsts), „PRET”- 5 (E.Grāvītis, 
B.Veide, L.Vaidere, A.Deniškāne, S.Osīte), „ATTURAS”- 9 (A.Dulpiņš, S.Ancāne, N.Līcis, 
S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide, M.Kišuro, A.Aparjode, G.Lāčauniece), 
A.Horsta priekšlikums noraidīts. 
 
E.Grāvītis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 
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 Izskatot 2018.gada 29.janvārī Saulkrastu novada domē saņemto /vārds, uzvārds/ 
iesniegumu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-7 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, S.Osīte, 
L.Vaidere, A.Deniškāne, G.Lāčauniece), „PRET”- 1 (A.Horsts), „ATTURAS”- 7 (S.Ancāne, 
N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide, M.Kišuro, A.Aparjode), 
Lēmums nav pieņemts.  
E.Grāvītis jautā G.Lipinikai, vai lēmums atkārtoti jāizskata nākamajā domes sēdē. 
G.Lipinika atbild apstiprinoši.  
 

§9 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvo /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu nov., 2018.gada 5.februāra 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
2018.gada 14.februāra sēdē (protokols Nr.2/2018), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un 2013.gada 3.aprīļa noslēgtā 
zemes nomas līguma 6.2. punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- 1 (A.Horsts), „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem 2013.gada 3.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu ar 
/vārds, uzvārds/, /personas kods/, par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma 
Silavas iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apz. 8033 
001 0999, daļas 900 m2 platībā nomu, sakņu dārza uzturēšanai. 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
4. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
 
Lēmums Nr.438 protokola pielikumā 
 

§10 
Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. 
N.Līcis vērš uzmanību, ka lēmumprojektā ir minēts, ka līdz 12.februārim domē nebija saņemts 
personas pamatojums, jautā, vai joprojām pamatojums nav saņemts.  
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars informē, ka personu paskaidrojumi nav saņemti.  
N.Līcis ierosina precizēt lēmumprojektu, norādot, ka paskaidrojumi nav saņemti līdz š.g. 28. 
februārim. Deputāti atbalsta N.Līča priekšlikumu. 
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2018.gada 12.februārī saņemts Saulkrastu novada domes 
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes Stellas 
Veismanes  iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par 2015.gada 4.jūnijā noslēgtā Dzīvokļa īres 
līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/, un anulēt /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: 
Rīgas iela 43 – 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 
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Izvērtējot Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) rīcībā esošo informāciju un ar lietu 
saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2015.gada 4.jūnijā starp Saulkrastu novada domi (turpmāk – Izīrētājs) un /vārds, uzvārds/ 
(turpmāk – Īrnieks) noslēgts Dzīvokļa īres līgums (turpmāk – Līgums) par Izīrētājam piederošā 
dzīvokļa īpašuma Nr.5, kas atrodas Rīgas ielā 43, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, īri. Saskaņā ar 
2015.gada 4.jūnija Līguma 3.2.10.punktu, Īrnieks nav tiesīgs nodot dzīvokli Rīgas ielā 43 – 5, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā (turpmāk – Dzīvoklis), trešo personu lietojumā, un 3.2.11.punktu 
– Īrniekam ir tiesības Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 
iemitināt Dzīvoklī ģimenes locekļus un citas personas, par to rakstveidā informējot Izīrētāju. 
Saskaņā ar Līguma 4.6.punktu “IZĪRĒTĀJS var izbeigt LĪGUMU, izliekot ĪRNIEKU kopā ar viņa 
ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, rakstveidā brīdinot 
ĪRNIEKU vienu mēneši iepriekš, ja ĪRNIEKS nodevis DZĪVOKLI vai to daļu apakšīrē vai tajā 
bez IZĪRĒTĀJA piekrišanas dzīvo citas personas.” 

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem, 2017.gada 30.novembrī /vārds, uzvārds/, dzimusi 
/dzimšanas dati/, deklarēja savu dzīvesvietu Saulkrastu novada domes piederošā īpašumā Rīgas 
iela 43 – 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, uzrādot dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko pamatu: 
lietošanas tiesības, kuru iegūšanas pamats ir vienošanās ar īpašnieku /vārds, uzvārds/, un 
apliecināja, ka deklarācijā sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas. 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālistes /vārds, uzvārds/ 2017.gada 6.decembra iesniegumu, 2017.gada 
13.decembra Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē izskatīja jautājumu par 
brīdinājuma par Dzīvokļa īres līguma izbeigšanu nosūtīšanu /vārds, uzvārds/ un par deklarētās 
dzīvesvietas anulēšanu /vārds, uzvārds/. 

Atbilstoši 2017.gada 13.decembra Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 
(prot.Nr.13/2017) atzinumam par Dzīvokļa īres līguma izbeigšanu un brīdinājuma nosūtīšanu 
/vārds, uzvārds/, 2017.gada 29.decembrī, ierakstītā pasta sūtījumā, nosūtīts brīdinājums par 
Dzīvokļa īres līguma izbeigšanu, un 2017.gada 29.decembrī, ierakstītā pasta sūtījumā, /vārds, 
uzvārds/ nosūtīta vēstule par ziņu sniegšanu par viņas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā: Rīgas iela 43 – 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads. Latvijas pasts nosūtīto brīdinājumu 
un vēstuli 2017.gada 9.janvārī atgrieza Saulkrastu novada domei.  

Ar 2017.gada 28.decembra brīdinājumu par Dzīvokļa īres līguma izbeigšanu, Saulkrastu 
novada dome informēja /vārds, uzvārds/, ka saskaņā ar Līguma 4.6.punktu 2018.gada 31.janvārī 
izbeigs 2015.gada 4.jūnijā noslēgto Dzīvokļa īres līgumu. 

Līdz 2018.gada 28.februārim Saulkrastu novada domē nebija saņemti /vārds, uzvārds/ un 
/vārds, uzvārds/ paskaidrojumi vai pamatojumi, un /vārds, uzvārds/ nav deklarējusi savu 
dzīvesvietu citā adresē. 

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.9 pants nosaka, ka ja īrnieks bez izīrētāja piekrišanas 
dzīvojamo telpu ir nodevis apakšīrē vai arī tajā bez izīrētāja piekrišanas dzīvo šā likuma 9.panta 
piektajā daļā minētās personas, izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot īrnieku 
kopā ar viņa ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.6 pantu, 2015.gada 
4.jūnija Dzīvokļa īres līguma 4.6. punktu, un saskaņā ar  Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2018), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ar 2018.gada 1.aprīli izbeigt 2015.gada 4.jūnijā noslēgto dzīvokļa īres līgumu, kas noslēgts 
ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/, par Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma 
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Rīgas iela 43 – 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, īri, izliekot Īrnieku kopā ar citām personām 
bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. 

2. Līdz 2018.gada 1.aprīlim /vārds, uzvārds/, /personas kods/, atbrīvot Saulkrastu novada 
pašvaldības dzīvokļa īpašumu Rīgas iela 43 – 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, par ko tiek 
sastādīts dzīvokļa nodošanas – pieņemšanas akts un Saulkrastu novada domē nodotas 
dzīvokļa atslēgas. 

3. Celt prasību tiesā par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu, mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot 
Īrnieku, ja netiek izpildītas šī lēmuma lemjošās daļas 1. un 2. punkta prasības. 

 
Lēmums Nr.439 protokola pielikumā 
 

§11 
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās  

dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Ziņo B.Veide. 
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2018.gada 12.februārī saņemts Saulkrastu novada domes 
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes Stellas 
Veismanes  iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par 2015.gada 4.jūnijā noslēgtā Dzīvokļa īres 
līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/, un anulēt /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: 
Rīgas iela 43 – 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 

Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes /vārds, 
uzvārds/ 2017.gada 12.februāra iesniegums izskatīts 2018.gada 14.februāra Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē. 

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”, un saskaņā ar 2017.gada 14.februāra 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu (prot.Nr.1/2018), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, /dzimšanas dati/, deklarēto dzīvesvietu adresē: 
Rīgas iela 43 – 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, kā ziņu anulēšanas 
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

 
Lēmums Nr.440 protokola pielikumā 
 

§12 
Par administratīvā akta izdošanu  

Ziņo B.Veide. 
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars paskaidro, ka likums pašvaldībai neļauj veikt 
īpašuma tiesību atjaunošanu.  
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2017.gada 4.decembrī saņemts /vārds, 
uzvārds/ 2017.gada 24.novembra iesniegums (Saulkrastu novada domes reģistrācijas 
Nr.8.10/1220170050/IN3939).  
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/vārds, uzvārds/ 2017.gada 24.novembra iesniegumā lūdz Domi izskatīt viņas iesniegumu 
Saulkrastu novada domes sēdē, novērst radušos pārpratumu un atjaunot vēsturisko taisnīgumu, t.i., 
atjaunot /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – zemi 
/adrese/ kadastra Nr.8033 003 1020, platība 0,2330 ha, kas nepieciešama māju /adrese/ 
uzturēšanai.  

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

Ar Saulkrastu novada domes 27.12.2017. sēdes lēmumu Nr.349 (Prot.Nr.20/2017§9) “Par 
administratīvā akta izdošanas termiņa pagarinājumu” Saulkrastu novada dome nolēma pagarināt 
administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2018.gada 1.martam, nosūtot lēmumu /vārds, uzvārds/, 
uz viņas uzrādīto adresi: /adrese/ Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160. 

..[teksts satur fiziskas personas datus]..  
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 6.pantu, saskaņā ar Ministru kabineta 

2016.gada 28.janvāra rīkojumu Nr.96 “Par zemes reformas pabeigšanu Saulkrastu novada lauku 
apvidū”, Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, Paziņošanas likuma 8.panta pirmās 
daļas 2.punktu un trešo daļu, un Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 2018.gada 14.februāra sēdes atzinumu (Prot.Nr.2/2018), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (O.Vanaga), 
 
NOLEMJ:  

1. Neizdot administratīvo aktu par īpašuma tiesību atjaunošanu /vārds, uzvārds/ un /vārds, 
uzvārds/  uz bijušo Rīgas apriņķa Pabažu pagasta nekustamā īpašuma /adrese/ B.9 zemi 2330 
m2 platībā. 

2. Nosūtīt lēmumu /vārds, uzvārds/, uz viņas uzrādīto adresi: /adrese/, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, LV-2160.  

 
Lēmums Nr.441 protokola pielikumā 
 

§13 
Par elektrotīkla pieslēguma izmantošanas līguma slēgšanu 

Ziņo B.Veide. SIA “Amatas loki” trūkst elektriskās jaudas, lūdz izmantot pašvaldības īpašuma 
pieslēgumu elektroenerģijas jaudas palielināšanai. SIA “Amatas loki” apņemas segt arī 
pašvaldības patēriņus.  
A.Gavars informē, ka Saulkrastu novada domei piederošām elektrotīkla pieslēgumam, kas atrodas 
īpašumā Smilšu ielā 7, ir ļoti minimāls patēriņš – signalizācijas vajadzībām.  
S.Osīte jautā par elektrotīkla pieslēguma izmantošanas termiņu.  
E.Grāvītis paskaidro, ka termiņš ir noteikts uz laiku līdz 01.09.2018.- maksimālais termiņš, līdz 
kuram AS “Sadales tīkls” ierīkos SIA “Amatas loki” pastāvīgo pieslēgumu. 
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2018.gada 29.janvārī saņemts SIA “Amatas loki”, vienotais 
reģistrācijas numurs 50103326271, juridiskā adrese: Skanstes iela 29A – 120, Rīga, LV – 1013, 
2018.gada 29.janvāra iesniegums par papildus elektrības pieslēgumu (turpmāk – Iesniegums). 

SIA “Amatas loki” Iesniegums izskatīts 2018.gada 14.februāra Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, un saskaņā ar 2017.gada 14.februāra Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas atzinumu (prot.Nr.2/2018), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt un noslēgt pieslēguma līgumu starp Saulkrastu novada domi un SIA “Amatas 
loki”, vienotais reģistrācijas numurs 50103326271, juridiskā adrese: Skanstes iela 29A – 
120, Rīga, LV – 1013, par Saulkrastu novada domei piederošā elektrotīkla pieslēguma 
izmantošanu, kas atrodas īpašumā Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.    

2. Noteikt elektrotīkla pieslēguma izmantošanas termiņu līdz 2018.gada 1.septembrim. 
3. Noteikt elektrotīkla pieslēguma izmantošanas līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis 

pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.  
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis. 

 

Lēmums Nr.442 protokola pielikumā 
 

§14 
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 

Ziņo B.Veide. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra palīdzes piesaistīt investorus SPA 
viesnīcas realizēšanai. 
N.Līcis norāda, ka līguma projektā nav aizpildīta informācija par pašvaldības kontaktpersonu. 
E.Grāvītis lūdz līgumā ierakstīt kā kontaktpersonu Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Paulu 
Lielmani. 
 

Izskatot biedrības “Saulkrastu uzņēmēju biedrība” 18.01.2018. iesniegumu par sadarbības 
līguma slēgšanu starp Saulkrastu novada pašvaldību un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 
un tam pievienoto līguma projektu par sadarbības kārtību “POLARIS process” ietvaros, kas 
izskatīts 2018. gada 14. februāra Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols 
Nr. 2.), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, saskaņā ar 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. panta piekto daļu un 61. pantu, Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma 13. panta pirmo un otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt un noslēgt Sadarbības līgumu starp Saulkrastu novada pašvaldību un Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbības kārtību “POLARIS process” ietvaros. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli Saulkrastu novada domes izpilddirektors. 
 

Lēmums Nr.443 protokola pielikumā 
 

§15 
Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumā 

zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 
Ziņo B.Veide. 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis lūdz precizēt lēmumprojekta 1.1 punkta 
summu uz 1000 euro, paskaidro summas precizējuma nepieciešamību. Deputātiem nav iebildumu. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Paula 
Lielmaņa 2018. gada 13. februāra iesniegumu, kas izskatīts 2018. gada 14. februāra 
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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” un Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 2018. gada 14. februāra atzinumu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

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

1.1.„Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 2018. gadā” 
par kopējo summu 9865,85 euro, no kuriem Zivju fonda finansējums 9065,85 euro, 
pašvaldības finansējums no Speciālā budžeta 1000,00 euro. 

1.2.„Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes upē Saulkrastu novada teritorijā 
2018. gadā” par kopējo summu 15300,00 euro, no kuriem Zivju fonda finansējums 
14750,00 euro, pašvaldības finansējums no Speciālā budžeta 550,00 euro. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
 

Lēmums Nr.444 protokola pielikumā 
 

§16 
Par iepirkuma uzsākšanu ūdensvada un kanalizācijas izbūvei pie  

Baltās kāpas teritorijas 
Ziņo B.Veide. Ir izstrādāts projekts ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūvei kafejnīcas ēkai pie 
Baltās kāpas. Tā ir privātiniciatīva, tiks izbūvēts ūdensvads un kanalizācija, paralēli tiks izbūvēts 
ūdensvads uz projektējamo tualeti. 
N.Līcis jautā par šāda lēmuma nepieciešamību.  
P.Lielmanis informē, ka līdz šim nebija apstiprināts iepirkuma plāns. 
E.Grāvītis paskaidro, ka, apstiprinot kopējo iepirkumu plānu, būtu jāpapildina ar punktu, veikt 
iepirkumu arī nepietiekama finansējuma gadījumā, jo summa, par kādu tiks veikts iepirkums, būs 
lielāka, nekā projekta pieteikumā ir paredzēts.  
N.Līcis ierosina aizstāt lēmumprojekta 1.punkta vārdu “uzsākt” ar vārdu “veikt”.  
Diskusija par termiņa noteikšanu. Diskusija piedalās: N.Līcis, B.Veide, E.Grāvītis, P.Lielmanis.  
 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Paula 
Lielmaņa 13.02.2018. iesniegumu, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
14.februāra sēdē, 2018.gadā ir paredzēts īstenot Lauku atbalsta dienesta administrēto projektu 
“Publiskās infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības atbalstam pie Baltās kāpas teritorijas”, 
projekta Nr. 17-04-AL11-A019.2202-000001 (turpmāk – Projekts). Projekts tiek ieviests ar 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-
2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” finansējumu, kur ir piešķirti 24 750 EUR publiskā finansējuma (27.07.2017. Lauku 
atbalsta dienesta lēmums), Saulkrastu novada pašvaldībai jānodrošina vismaz 10% 
līdzfinansējumu. 
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Atbilstoši Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
2018.gada 14.februāra sēdes atzinumam un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 1. un 10.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Uzdot Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu par ūdensvada un 
kanalizācijas izbūvi atbilstoši Projektam.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Saulkrastu novada domes izpilddirektors Andrejs 
Arnis.  

 
Lēmums Nr.445 protokola pielikumā 

 
§17 

Par Dzīvokļa komisijas lēmuma pārskatīšanu 
Ziņo B.Veide. Dzīvokļu komisija izskatīja iesniegumu ar lūgumu piešķirt denacionalizētās mājas 
dzīvokļa atbrīvošanas pabalstu. Pārbaudot informāciju, tika konstatēts, ka personas dēls ir 
iegādājis dzīvokli. Saistošo noteikumu Nr. 21 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas 
pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” 15.punkts nosaka, ka sagatavojot atbilstošu lēmuma 
projektu, Dzīvokļu komisijai ir pienākums atkārtoti pārbaudīt, ka atbrīvošanas pabalsta 
saņemšanas pretendentam īpašumā nav dzīvojamās telpas. Ņemot vērā iepriekšminēto, Dzīvokļu 
komisija nolēma pabalstu nepiešķirt. Gadījumā, ja uz lēmuma sagatavošanas brīdi dzīvoklis 
nebūtu iegādāts, pirms tiek pārskaitīts pabalsts, vēlreiz ir jāpārliecinās, ka pabalsta saņemšanas 
pretendentam īpašumā nav dzīvojamās telpas. 
N.Līcis pauž viedokli, ka mērķis, kāpēc tapa saistošie noteikumi, bija, lai palīdzētu risināt 
Saulkrastu novadā dzīvojošiem iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumus, tiem, kuri dzīvo 
denacionalizētās mājās. Uzskata, ka iesniedzēja ir persona, kurai joprojām nepieder dzīvojamā 
platība. Var nepiešķirt šo pabalstu dēlam, kurš ir tikko iegādājis dzīvokli, bet iesniedzējai pabalsts 
jāizmaksā.  
B.Veide vērš uzmanību, ka šajā gadījumā tiks pārkāpti saistošie noteikumi. Debetēs piedalās: 
N.Līcis, B.Veide, S.Osīte, E.Grāvītis. 
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika paskaidro, ka pabalsta prasītāja dzīvo kopā ar dēlu, tā ir 
viena ģimene. Saistošie noteikumi nosaka, ka viens no kritērijiem, lai saņemtu pabalstu ir, ja 
kādam no ģimenes locekļiem nav dzīvojamā platība, šobrīd ģimenes loceklim – dēlam ir iegādāts 
dzīvoklis. Informē, ka /vārds, uzvārds/ ir uzņemta dzīvokļu rindā, uz 2007.gada 10.oktobri šī 
persona ir rindā ar kārtas numuru 1. Š.g. maija beidzas īres līgums.   
N.Līcis skaidro, ka iedzīvotāji, kuri ir dzīvokļu rindā cer, ka dome piešķirs dzīvokli, jo par šo 
pabalstu nevar iegādāties dzīvokli. Pauž viedokli par saistošiem noteikumiem Nr. 21 „Vienreizēja 
dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”. Debatēs piedalās: 
N.Līcis, B.Veide, S.Ancāne, O.Vanaga, L.Vaidere, E.Grāvītis, A.Dulpiņš.  
E.Grāvītis paskaidro, ka kompensācijas prasītāji vērsušies domē kā ģimene, pārbaudot 
informāciju, konstatēts, ka šai ģimenei kompensāciju nevar piešķirt, jo ir pieejama dzīvojamā 
platība.  
Debates par saistošo noteikumu grozījumiem.  
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/ Saulkrasti, LV-2160, 2018. gada 
25. janvāra iesniegumu ar lūgumu Saulkrastu novada domei pārskatīt Saulkrastu novada 
pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2017. gada 19. decembra lēmumu Nr. 1 “Par palīdzības sniegšanu 
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dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā /vārds, uzvārds/”, ar kuru nolemts nepiešķirt vienreizēju 
dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu /vārds, uzvārds/, kas izskatīts 2018. gada 14. februāra 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr. 2.),    
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 3 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts), „PRET”-
1 (N.Līcis), „ATTURAS”-11 (I.Veide, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), 
Lēmums nav pieņemts, jautājumu atkārtoti izskatīt š.g. marta domes sēdē. 

 
§18 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu 

Saulkrastu novada teritorijā” precizēšanu 
Ziņo B.Veide. 
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte V.Spitane informē, ka tika saņemts ministrijas atzinums ar 
iebildumiem, paskaidro nepieciešamos precizējumus. 
 
 2017.gada 31.maijā Saulkrastu novada domē ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. SN 
10/2017 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 
“Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā”” (turpmāk - Noteikumi).  

2018.gada 22.janvārī ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(turpmāk - Ministrija) atzinums Nr.1-18/642, kurā vērsta uzmanība uz likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 5.6.punktā pašvaldībai dotā pilnvarojuma apjomu uz lūgts pārskatīt 
Noteikumus.  

Ņemot vērā Ministrijas atzinumā pausto, Noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums ir 
paplašināts, papildinot to ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 9.punktu.  

Ir pārskatītas un svītrotas normas, kas dublē augstāka vai tāda paša juridiskā spēka 
normatīvo aktu prasības vai ietver atšķirīgu regulējumu ar augstāka juridiskā spēka normatīvajiem 
aktiem.  

Izskatot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā”” 
un, pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.02.2018. atzinumu 
(protokols Nr.2/2017, §16), Ministrijas 2017.gada 28.jūnija atzinumu Nr.1-18/5143 un 2015.gada 
4.maija atzinumu Nr.18-6/3619,  un likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

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

2. Publicēt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu 
uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā”” pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu 
Domes Ziņas”.  

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
 
Lēmums Nr.446 protokola pielikumā 
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§19 

Par sociālās aprūpes pakalpojuma cenu izmaiņām Jūrmalas pilsētas  
Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 

Ziņo G.Lāčauniece. 
 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas K.Mozgas 12.02.2018. vēstuli Nr.1.9/55 “Par 
sociālā pakalpojuma cenas palielināšanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās 
aprūpes centrs - Sloka” par aprūpes izmaksu pieaugumu 2018.gadā, kas izskatīts 14.02.2018. 
Sociālo lietu komitejas sēdē (protokols Nr.2/2018 §1), un saskaņā ar Labklājības ministrijas vēstuli 
“Par līgumcenas par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 
paaugstināšanu”, Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 
12.01.2018. Rīkojumu Nr.1-7/5 “Par maksas pakalpojumu maksas noteikšanu” un 10.08.2015. 
noslēgto līgumu Nr.77/2015 ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes 
centrs - Sloka” par Saulkrastu novada iedzīvotāja uzturēšanos iestādē,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - 
Sloka” noteiktās izmaksas par viena Saulkrastu novada iedzīvotāja uzturēšanos diennaktī 
EUR 21.40 (divdesmit viens euro 40 centi), sākot ar 2018.gada 1.februāri. 

2. Slēgt vienošanos par cenu izmaiņām ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA “Veselības un 
sociālās aprūpes centrs - Sloka”. 

 
Lēmums Nr.447 protokola pielikumā 
 

§20 
Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu  
Ziņo A.Deniškāne. 
 

Saulkrastu novada domē 2018.gada 23.janvārī saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar 
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

/vārds, uzvārds/ 2016.gada 25.februārī atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija 
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443102111, pakalpojumu 
sniegšanas vieta – Saulkrasti, Saulkrastu novads.  

2018.gada 1.janvāra /vārds, uzvārds/  ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu 
maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja. 

/vārds, uzvārds/ mācību centrā „Dija” ir apguvusi 40 stundu profesionālās pilnveides 
izglītības programmu bērnu aprūpes jomā.   

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. un 
10.punktu, un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
2018.gada 14.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2018§1), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim ar saimnieciskās darbības 
veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju /personas 
kods/, par pašvaldības kompensāciju izmaksu. 

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

Lēmums Nr.448 protokola pielikumā 
 

§21 
Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu  
Ziņo A.Deniškāne. 
 

Saulkrastu novada domē 2018.gada 31.janvārī saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar 
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

/vārds, uzvārds/ 2015.gada 8.decembrī atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija 
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 433102026, pakalpojumu 
sniegšanas vieta – Saulkrasti, Saulkrastu novads.  

2015.gada 3.decembrī /vārds, uzvārds/ ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu 
maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja. 

/vārds, uzvārds/ ir pabeigusi Rīgas pedagoģijas skolu un 1980.gada 4.jūnijā ieguvusi 
kvalifikāciju – audzinātāja pirmsskolas iestādē. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju 
un 2013.gada 20.jūnijā ieguvusi pamatizglītības skolotāja kvalifikāciju. 

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. un 
10.punktu, un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
2018.gada 14.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2018§3), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar termiņu līdz 2021.gada 31.janvārim ar saimnieciskās darbības 
veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju /personas 
kods/, par pašvaldības kompensāciju izmaksu. 

2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums 
zaudē spēku. 
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Lēmums Nr.449 protokola pielikumā 
 

§22 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo A.Deniškāne. 
O.Vanaga uzdod jautājumu par kompensācijas piešķiršanas beigu datumu. Lietvedības un 
personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova paskaidro, ka ņemot vērā, ka bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja sertificēta aukle /vārds, uzvārds/ reģistrēta kā saimnieciskās darbības 
veicēja līdz 2018.gada 31.decembrim, pašvaldības kompensācija var tikt piešķirta līdz 2018.gada 
31.decembrim. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 01.12.2017. iesniegumu, 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, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 14.jfebruāra atzinumu 
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.2/2018§2), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, pildot likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas 
ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Ancāne, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 1.februāri līdz 2018.gada 31.decembrim aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 150,61 euro (viens simts piecdesmit euro, 61 
cents) mēnesī par to, ka viņa meita /vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds, 
uzvārds/  pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru  443102111. 

   
Lēmums Nr.450 protokola pielikumā 
 

§23 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo A.Deniškāne.  
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 12.februāra iesniegumu, 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, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 14.februāra atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.2/2018§5), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
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1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 13.februāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds/  193,64 euro (viens simts deviņdesmit trīs euro, 64 centi) mēnesī par to, ka viņa 
dēls /vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu 
attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu. 

2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim. 
 
Lēmums Nr.451 protokola pielikumā 
 

§24 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo A.Deniškāne. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 6.februāra iesniegumu, 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, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 14.februāra atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.2/2018§6), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 14.februāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds/ 193,64 euro (viens simts deviņdesmit trīs euro, 64 centi) mēnesī par to, ka viņa 
dēls /vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu 
attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu. 

2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim. 
 
Lēmums Nr.452 protokola pielikumā 
 

§25 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo A.Deniškāne. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 23.janvāra iesniegumu, 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, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 14.februāra atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.2/2018§4), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 1.februāri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds/ 150,61 euro (viens simts piecdesmit euro, 61 cents) mēnesī par to, ka viņas dēls 
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/vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds, uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar 
numuru  433102026. 

2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim. 
 
Lēmums Nr.453 protokola pielikumā 
 

§26 
Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 

projektu konkursā 
Ziņo A.Deniškāne. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola vēlas piedalīties Valsts 
Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā ar mērķi iegādāties restaurēto flīģeli.  
 
 Pamatojoties uz Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores /vārds, uzvārds/ 
2018. gada 30. janvāra iesniegumu, kas izskatīts 2018. gada 14. februāra Izglītības, kultūras, sporta 
un jaunatnes lietu komiteja sēdē, par projekta pieteikuma iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda 
projektu konkursā,  
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas ceturto punktu un  Valsts 
kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursa Nolikumu un Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejas 2018. gada 14. februāra atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Pieteikt projektu “Flīģeļa iegāde Saulkrastu novada Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolai” Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā programmā 
“Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” par 
kopējo summu 6000,00 EUR. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
 
Lēmums Nr.454 protokola pielikumā 
 
Plkst. 16.15 tiek izsludināts pārtraukums. 
Sēdi atsāk plkst. 16.26 
 

§27 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā 

Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte V.Spitane informē, ka noteikumi tika izskatīti 14.02.2018. 
Finanšu komitejā, deputāta A.Horsta priekšlikumi tika ņemti vērā. 
N.Līcis pauž viedokli par noteikumu projektu. Noteikumu mērķis – sekmēt daudzdzīvokļu 
mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu. Uzskata, ka noteikumi jāizstrādā līdzīgi kā citām 
pašvaldībām - lai sekmētu energoefektivitātes paaugstināšanu, jāapmaksā pilnīgi vai daļēji 
energoefektivitātes mērījums un tehniskais projekts.  
A.Horsts uzskata, ka, ja pašvaldības atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes 
pasākumu veicināšanai būtu līdzfinansējums dokumentu sagatavošanai, iespējams, ka dokumenti 
tiek sagatavoti, bet projekts paliek nerealizēts. Šajos noteikumos pēc dokumentu sagatavošanas 
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līdzfinansējums tiek piešķirts tieši kredīta paņemšanai, lai projektu varētu realizēt.  
A.Horsts informē par kārtību, kā var noformēt kredītu nama renovācijas darbiem. 
N.Līcis uzskata, ka šis nebūs solis, lai sekmētu energoefektivitātes paaugstināšanu. Debatēs 
piedalās: N.Līcis, A.Horsts. 
 

Izskatot saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada 
pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās” projektu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Saulkrastu novada deputāta Alena Horsta 
2017.gada 12.decembra priekšlikumu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 
panta piekto daļu un, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un, pamatojoties 
uz Finanšu komitejas 14.02.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2018, §21),  

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Saistošie noteikumi par  
kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ”. 

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

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
 
Lēmums Nr.455 protokola pielikumā 
 

§28 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma 

nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”” 
apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane informē par nepieciešamajiem grozījumiem 
saistošajos noteikumos. Grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmes 
pārrēķinu, gadījumā, ja īpašumā pēc 1.janvāra tiek deklarēta vismaz viena persona. Pie esošā 
regulējuma, šāds nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins nav paredzēts, līdz ar to personām, kuras 
sev piederošā nekustamā īpašumā deklarē dzīvesvietu vismaz vienai personai, nav iespējams 
likmes pārrēķins. Noteikumu grozījumi paredz arī likmes pārrēķināšanas tiesību pretējā gadījumā, 
ja personas tiek izdeklarētas no īpašuma, likme tiek pārrēķināta uz 1,5 %. 
L.Vaidere uzdod jautājumu par nodokļu likmēm. V.Spitane paskaidro, ka likmju apmērus nosaka 
likums. 
 

2017.gada 30.augustā Saulkrastu novada domē ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. SN 
14/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Saulkrastu novadā”. Lai nodrošinātu, ka nekustamā īpašuma nodokļa likme tiek 
pārrēķināta gadījumā, ja īpašumā (pēc 1.janvāra pulksten 0.00) tiek deklarēta vismaz viena 
persona, ir iestrādāta norma, kas noteic pārrēķinu no paaugstinātās nekustamā īpašuma nodokļa 
likmes 1,5 % uz likmi, kas noteikta Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta saistošajos 
noteikumu Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”, 3.punktā, proti, – 0,2% no kadastrālās vērtības, 
kas nepārsniedz 56 915 EUR, 0,4% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 56 915 EUR, bet 
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nepārsniedz 106 715 EUR un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 EUR.  
Tāpat grozījumi paredz arī likmes pārrēķināšanas tiesību pretējā gadījumā, ja īpašumā nav 
nevienas deklarētās personas, likme tiek pārrēķināta uz 1,5 %.  

Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta 
saistošajos noteikumos Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”” projektu un, pamatojoties uz Finanšu 
komitejas 14.02.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2018, §16), un likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā 
īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu 
novadā””. 

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

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
 
Lēmums Nr.456 protokola pielikumā 
 

§29 
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra 

iekšējos noteikumos “Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu un 
izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane informē par nepieciešamajiem grozījumiem 
iekšējos noteikumos. Noteikumi tiek papildināti ar iesnieguma par norīkošanu mācību 
komandējumā paraugu, tiek precizēta iesnieguma saskaņošanas kārtība, tiek precizēts, ka deputāti 
tiek norīkoti komandējumā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu, nevis ar domes lēmumu, kā bija 
iepriekš.  
N.Līcis jautā par domes priekšsēdētāja norīkošanu komandējumā.  
E.Grāvītis atbild – ar domes lēmumu. 
 

Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 
28.decembra iekšējos noteikumos “Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu 
iesniegšanu un izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā”” un, pamatojoties uz  
Finanšu komitejas 14.02.2018. atzinumu (2/2018 §17), un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus ““Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 
28.decembra iekšējos noteikumos “Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu 
iesniegšanu un izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā””. 
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2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 
 
Lēmums Nr.457 protokola pielikumā 
 

§30 
Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā publicējama informācija par Saulkrastu novada 

pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksāto atalgojumu” apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane informē, ka ar 01.01.2018. stājušies spēkā 
grozījumi atlīdzības likumā, kas nosaka, ka jāpublicē ne tikai amatpersonu, bet arī darbinieku 
atalgojumus. Visu iestāžu darbinieku atalgojumi ir publicējami Saulkrastu novada domes 
mājaslapā, izņemot pašvaldības iestādi “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”, tāpēc noteikumos 
ir norādīts, ka PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” sagatavo informāciju par iestādes 
amatpersonām un darbiniekiem un iesniedz to domei publicēšanai. 
N.Līcis uzskata, ka jānorāda arī mājaslapas sadaļa, kur tiek publicēta informācija par 
atalgojumiem. 
V.Spitane paskaidro, ka pēc Ministru kabineta noteikumiem informācija par atalgojumiem 
jāpublicē sadaļā “Budžets”.  
 

Iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā publicējama informācija par Saulkrastu novada 
pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksāto atalgojumu” projekts izstrādāts, 
pamatojoties uz Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas Sanitas Saksones 2018.gada 
29.janvāra iesniegumu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma  3. panta 9.2 daļu, kas noteic, ka valsts un pašvaldību institūcijās ne vien visām 
amatpersonām, bet arī  visiem darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citas naudas summas, kas 
viņiem pienākas, katru mēnesi publicē institūcijas mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, 
amatu un aprēķināto summu. 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.02.2018. atzinumu (2/2018 §15), Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma  3. panta 9.2 daļu un likuma 
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā publicējama informācija par Saulkrastu 
novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksāto atalgojumu”. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 
 
Lēmums Nr.458 protokola pielikumā 
 

 
§31 

Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 26.februāra 
nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 
26.februāra nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikums”” un, 
pamatojoties uz  Finanšu komitejas 14.02.2018. atzinumu (2/2018 §18), un likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 
26.februāra nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikums”” . 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 
 
Lēmums Nr.459 protokola pielikumā 
 

§32 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu 

Ziņo E.Grāvītis 
 

 Izskatot Saulkrastu novada Pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
direktores J.Krūmiņas 08.02.2018. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 14.02.2018. sēdē (protokols Nr.2/2018§22), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 187,00 euro, lai 
nodrošinātu līdzfinansējuma daļu projekta Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss 
“Mana zeme skaistā” realizācijai. 

2. Palielināt 2018.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīciju “Dotācija 
pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”” par 187,00 euro 
(Struktūrvienība 14, ekonomiskās klasifikācijas kods 7230 (Pašvaldības uzturēšanas 
izdevumu transferti padotības iestādēm)).  

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 
 

Lēmums Nr.460 protokola pielikumā 
 

§33 
Par Saulkrastu novada PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktores mēnešalgas 

apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 13.02.2018. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.02.2018. sēdē (protokols Nr.2/2018§14), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 
30.11.2010.noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru 
kabineta  29.01.2013. noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”,  31.01.2018. nolikumu 
“Nolikums par Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu vadītāju amatu vērtību un mēnešalgu 
noteikšanas kārtību, ” Finanšu komitejas 14.02.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2018§14),  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt ar 2018.gada 1.februāri amata vietu Saulkrastu novada Pašvaldības aģentūrā 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktores mēnešalgu 1 396,00 euro apmērā. 

 

Amatu saime, 
apakšsaime 

Amata 
līmenis 

 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa  

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  
(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas 
kods 

1. 
 

IV B Direktors 1 14 2264 1396,00 111236 

 
Lēmums Nr.461 protokola pielikumā 

 
§34 

Par izmaksu tāmes apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. Izmaksas vienam skolēnam mēnesī Saulkrastu vidusskolā ir 107,16 euro, 
Zvejniekciema vidusskolā -94,90 euro, PII “Rūķītis” - 181,97 euro. 
A.Horsts uzdod jautājumu par atšķirībām Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu tāmēs.  
Finanšu daļas vadītājs – finansists Gatis Vīgants skaidro, ka Saulkrastu vidusskolas aprēķinā tiek 
iekļauts arī PA “Saulkrastu kultūras un sporta centra” sporta zāles izmantošana.  
 
 Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 13.02.2018. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.02.2018. sēdē (protokols Nr.2/2018§20), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem,”  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi savstarpējiem 
norēķiniem uz 01.01.2018. 

 
Lēmums Nr.462 protokola pielikumā 
 

 
§35 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 
transporta iegādei 

Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis neatbalsta četru automašīnu iegādi kredītā. Pauž viedokli par lēmumprojektu. Uzskata, ka, 
ņemot vērā, ka budžets ir pieņemts, iepirkumu komisijai jāveic iepirkums, kad iepirkums ir 
noslēdzies, ir zināma konkrēta summa, tad pašvaldība pieņem lēmumu par aizņēmuma ņemšanu. 
Šobrīd, norādot summu lēmumprojektā, pēc iepirkuma veikšanas ir skaidrs, ka summa būs 
atšķirīga. N.Līcis uzskata lēmumprojektu par neatbilstošu. 
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Finanšu daļas vadītājs-finansists G.Vīgants paskaidro, ka šāds lēmums nepieciešams pamatojoties 
uz MK noteikumiem, lai saņemtu aizņēmumu. Ja iepirkuma rezultātā summa būs mazāka, līgums 
tiks slēgts par summu, atbilstoši iepirkuma rezultātam. Aizņēmums tiks piešķirts atbilstoši šai 
summai. 
N.Līcis jautā, kāpēc nevar pieņemt lēmumu pēc iepirkuma veikšanas.  
A.Arnis atbild, ka iepirkumu nevar veikt, kamēr nav finansējums. N.Līcis piebilst, ka finansējums 
paredzēts budžetā.  
E.Grāvītis paskaidro, ka budžetā aizņēmumu var atspoguļot tikai sadaļā “plānotie aizņēmumi”, 
sadaļā “izdevumi”, plānoto aizņēmumu nevar norādīt. Būtiskākais šajā lēmumā ir pirmais punkts 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē, sekundārais ir uzdot izpilddirektoram uzsākt iepirkumu procedūru. 
Par katru aizņēmumu jāpieņem lēmums. 
Diskusija par lēmumprojekta 3.punktu. Diskusijā piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis, A.Arnis. 
N.Līcis ierosina 3.punktu papildināt ar vārdiem “nepārsniedzot lēmuma 1.punktā minēto summu”. 
Deputāti neatbalsta N.Līča priekšlikumu. 
 
 Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 14.02.2018. sēdē (protokols Nr.2/2018§12), pamatojoties uz 
likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par pašvaldību 
budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par 
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem,” 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- 1(N.Līcis), 
„ATTURAS”- 4 (L.Vaidere, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa), 
 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 5 gadiem 116 300,00 EUR apmērā, ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2019. autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei, aizdevuma 
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu. 

2. Uzsākt Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu 4 automašīnu iegādei. 
3. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu pēc iepirkuma 

rezultātu apstiprināšanas pirms aizņēmuma piešķiršanas. 
 

Lēmums Nr.463 protokola pielikumā 
 

§36 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 06.02.2018. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.02.2018. sēdē (protokols Nr.2/2018§6), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pantu, kurš paredz, ka darbiniekam 
izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai 
adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 810,00 euro, lai 
izmaksātu vienreizējos apbedīšanas pabalstus. 
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2. Palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta plānu par 810,00 euro (Struktūrvienība 02, 
ekonomiskās klasifikācijas kods 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas)).  

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 
 

Lēmums Nr.464 protokola pielikumā 
 

§37 
Par papildus finansējuma piešķiršanu pabalsta izmaksai 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 12.02.2018. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.02.2018. sēdē (protokols Nr.2/2018§8), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pantu, kurš paredz, ka darbiniekam 
izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai 
adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 430,00 euro, lai 
izmaksātu vienreizējo apbedīšanas pabalstu. 

2. Palielināt Zvejniekciema vidusskolas budžeta plānu par 430,00 euro (Struktūrvienība 
03, ekonomiskās klasifikācijas kods 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas)).  

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 
 

Lēmums Nr.465 protokola pielikumā 
 

§38 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/ pilnvarotās personas /vārds, uzvārds/, /adrese/, Rīga, 13.02.2018. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 14.02.2018. Finanšu komitejas sēdē, protokols 
Nr.2/2018, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu 
un septīto daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atlikt līdz 28.02.2019. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 801,35 
euro (astoņi simti viens euro, 35 centi) apmērā, ko sastāda pamatparāds 678,39 euro (seši 
simti septiņdesmit astoņi euro, 39 centi) un nokavējuma nauda 122,96 euro (viens simts 
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divdesmit divi euro, 96 centi), par nekustamo īpašumu /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apz. 8013 003 1409, /vārds, uzvārds/, /personas kods/ , /adrese/, Rīga, saskaņā ar 
parāda nomaksas grafiku:  

Datums  Pamatparāds 
EUR 

Nokavējuma 
nauda EUR 

Kopā EUR 

29.03.2018. 56.53 10.25 66.78 
30.04.2018. 56.53 10.25 66.78 
29.05.2018. 56.53 10.25 66.78 
29.06.2018. 56.53 10.25 66.78 
30.07.2018. 56.53 10.25 66.78 
29.08.2018. 56.53 10.25 66.78 
01.10.2018. 56.53 10.25 66.78 
29.10.2018. 56.53 10.25 66.78 
29.11.2018. 56.53 10.25 66.78 
02.01.2019. 56.54 10.24 66.78 
29.01.2019. 56.54 10.24 66.78 
28.02.2019. 56.54 10.23 66.77 
KOPĀ: 678.39 122.96 801.35 

 
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos, iestrādājot nosacījumu, ka /vārds, 

uzvārds/ veic nekustamā īpašuma kārtējos maksājumus. 
3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
 
Lēmums Nr.466 protokola pielikumā 
 

§39 
Par SIA “Pūces skola” parāda atmaksas grafika precizēšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības 
nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa administratores /vārds, uzvārds/ 13.02.2018. iesniegums ar 
lūgumu labot aritmētisku kļūdu, kura konstatēta 2018.gada 13.februāra noslēgtajā vienošanās ar 
SIA „Pūces skola” par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos, parāda 
atmaksas grafikā. 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 14.02.2018. Finanšu komitejas sēdes atzinumu 
(protokols Nr.2/2018), 

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Labot aritmētisko kļūdu SIA „Pūces skola”, reģ. Nr. 40103489806, adrese Palejas iela 
16, Saulkrasti Saulkrastu novads, parāda atmaksas grafika 01.06.2018. termiņa 
maksājumu no 167,35 EUR uz 167,70 EUR. 

2. Noslēgt rakstisku vienošanos par lēmuma 1.punktā minēto grozījumu. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.467 protokola pielikumā 
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§40 

Par sociālā dzīvokļa īres maksas parāda 
samaksas sadalīšanu termiņos 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 2018.gada 
22.janvāra iesniegumu, kas izskatīts 2018.gada 14.februāra Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.2/2018), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, Civillikuma 1511. un 1512.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut /vārds, uzvārds/, /personas kods/, līdz 2019.gada 28.februārim nomaksāt parādu par 
sociālā dzīvokļa īri, komunāliem maksājumiem, 302,18 euro apmērā, saskaņā ar nomaksas 
grafiku:  
 

Datums Parāds (euro) 

28.03.2018. 25.18 
28.04.2018. 25,18  
28.05.2018. 25,18 
28.06.2018. 25,18 
28.07.2018. 25,18 
28.08.2018. 25,18  
28.09.2018. 25,18  
28.10.2018. 25,18 
28.11.2018. 25,18 
28.12.2018. 25,18 
28.01.2019. 25,18 
28.02.2019. 25,20 
Kopā  302,18 

2. Par parāda nomaksas grafiku ar /vārds, uzvārds/ noslēgt rakstisku vienošanos. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
4. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
 
Lēmums Nr.468 protokola pielikumā 
 

§41 
Par Saulkrastu TIC suvenīru klāsta papildināšanu  

Ziņo E.Grāvītis. 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte informē, ka šāds lēmums 
nepieciešams, pamatojoties uz Valsts kontroles norādījumiem. 
N.Līcis pauž viedokli par suvenīra precīzu aprakstu, ja suvenīram mainās parametri, būs atkal 
jāpieņem lēmums. 
E.Grāvītis skaidro, ka domei jālemj par konkrēta izstrādājuma iekļaušanu suvenīru sarakstā.  
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 Izskatot Saulkrastu Tūrisma informācijas centra vadītājas G.Memmēnas 19.01.2018. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.02.2018. sēdē (protokols 
Nr.2/2018§4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Papildināt Saulkrastu novada domes 2016.gada 29.jūnija lēmuma „Par suvenīru 
izgatavošanu un atsavināšanu” (prot.Nr.8/2016§22) pielikumu ar jaunu suvenīru. 

 
Lēmums Nr.469 protokola pielikumā 

 
§42 

Par grozījumiem pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstā 2018.gadam 
Ziņo E.Grāvītis. 
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone informē, ka lēmumprojekts sagatavots 
balstoties uz iestāžu un struktūrvienību vadītāju iesniegumiem un apstiprināto pašvaldības budžetu 
2018.gadam. Informē par nepieciešamajiem precizējumiem, jo diviem Pašvaldības 
apsaimniekošanas nodaļas amatiem budžetā bija noteikts neprecīzs atalgojums. Atalgojums tiek 
precizēts atbilstoši plānotajam algas pieaugumam.  
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas Sanitas 
Saksones 08.02.2018. iesniegumu “Par grozījumiem pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstā”, 
dome konstatē: 

1) plānojot 2018.gada budžetu, tika saņemts Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas Ilzes 
Dzintares 30.10.2017. iesniegums, Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības 
nodaļas vadītājas Jolantas Rudzītes 08.11.2017. iesniegums, Sociālās aprūpes mājas 
direktores Jogitas Skujiņas 10.11.2017. iesniegums, pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rūķītis” vadītājas Sanitas Tībergas 10.11.2017. iesniegums, Saulkrastu novada domes 
izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara 21.12.2017. iesniegums, Saulkrastu vidusskolas 
direktores Veltas Kalnakārkles 01.02.2018. iesniegums un Zvejniekciema vidusskolas 
direktora Andra Dulpiņa 12.02.2018. iesniegums par izmaiņām iestāžu un struktūrvienību 
amatu sarakstos; 

2) Saulkrastu novada dome 2018.gada 31.janvāra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 424 “Par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo noteikumu 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” izdošanu”, 
kurā paredzēts finansējums plānotajām izmaiņām amatu vietu sarakstos; 

3) Saulkrastu novada dome 2018.gada 31.janvāra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 425 “Par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu”, 
ar kuru apstiprināts pašvaldības amatu saraksts 2018.gadam. 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu pašvaldības iestāžu funkciju izpildi, pamatojoties Ministru 

kabineta 30.11.2010.noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 
Ministru kabineta  29.01.2013. noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu un Saulkrastu novada domes 31.01.2018. saistošajiem 
noteikumiem Nr. 2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada 
budžetu”, un ievērojot Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 14.februāra sēdes 
atzinumu (protokols Nr.2/2018 §9, §10), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
 
NOLEMJ:  

1. Ar 2018.gada 1.martu izveidot jaunu amata vietu “Bibliotēku informācijas speciālists” 
Saulkrastu novada bibliotēkā. 

Amatu saime, 
apakšsaime 

Amata 
līmenis 

 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa  

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  
(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas 
kods 

18.2. 
Bibliotēku 

pakalpojumi 
II 

Bibliotēku 
informācijas 
speciālists 

1 8 1093 577 3433 02 

 
2. Ar 2018.gada 1.martu likvidēt vienu amata vietu “Grāmatvedis” Saulkrastu novada 

domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā. 
3. Ar 2018.gada 1.martu izveidot jaunu amata vietu “Vecākais grāmatvedis” Saulkrastu 

novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā. 
 

Amatu saime, 
apakšsaime 

Amata 
līmenis 

 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa  

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  
(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas 
kods 

14. 
Grāmatvedība 

III B 
Vecākais 

grāmatvedis 
1 10 1287 1100 2411 01 

 
4. Ar 2018.gada 1.martu izveidot jaunu amata vietu “Lietvedis” Sociālās aprūpes mājā. 

 

Amatu saime, 
apakšsaime 

Amata 
līmenis 

 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa  

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  
(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas 
kods 

18.3. 
Dokumentu 
pārvaldība 

II Lietvedis 0,5 7 996 300 3341 04 

 
5. Ar 2018.gada 1.augustu izveidot sešas jaunas amata vietas “Pirmsskolas izglītības 

skolotājs”, trīs jaunas amata vietas “Pedagoga palīgs” un vienu jaunu amata vietu 
“Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs” pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”. 
 

Amatu saime, 
apakšsaime 

Amata 
līmenis 

 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa  

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  
(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas 
kods 

- - 
Pirmsskolas 

izglītības 
skolotājs  

6 - - 680 2342 01 

29. 
Pedagoģijas 

darbības 
atbalsts 

I 
Pedagoga 

palīgs 
3 4 705 500 2359 05 

- - 
Pirmsskolas 

izglītības 
1 - - 680 2342 02 
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mūzikas 
skolotājs 

 
6. Ar 2018.gada 1.martu likvidēt vienu amata vietu “Nekustamā īpašuma speciālists” 

Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļā. 
7. Ar 2018.gada 1.martu izveidot vienu jaunu amata vietu “Pašvaldības īpašumu 

apsaimniekošanas galvenais speciālists” Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļā. 

Amatu 
saime, 

apakšsaime 

Amata 
līmenis 

 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa  

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  
(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas 
kods 

3. 
Apsaimnie-

košana 
III 

Pašvaldības 
īpašumu 

apsaimniekošanas 
galvenais 
speciālists 

1 10 1287 1100 2422 37 

 
8. Precizēt mēnešalgas apmēru Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļas amatiem “Nekustamā īpašuma speciālists” 990 euro un amatam 
“Kapsētas pārziņa palīgs” 650 euro no 2018.gada 1.februāra. 

9. Ar 2018.gada 1.martu likvidēt amata vietu “Kurinātājs (4 mēneši)” Saulkrastu 
vidusskolā. 

10. Ar 2018.gada 1.martu likvidēt amata vietu “Tehniskais strādnieks” Zvejniekciema 
vidusskolā. 

11. Ar 2018.gada 1.martu veikt grozījumus Zvejniekciema vidusskolas amatu sarakstā, 
nosakot mēnešalgu Informācijas tīkla pārzinim 800,00 euro. 

12. Veikt grozījumus 31.01.2018. domes lēmuma Nr. 425 “Par Saulkrastu novada pašvaldības 
2018.gada amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu” 7.pielikumā, 11.pielikumā, 
13.pielikumā, 17.pielikumā, 18.pielikumā, 21.pielikumā, 24.pielikumā. 

13. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis un pašvaldības 
iestāžu vadītāji. 

 
Lēmums Nr.470 protokola pielikumā 
 

§43 
Par Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu 

personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, 
apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis uzdod jautājumu, kādi ir kritēriji, lai noteiktu kam un cik daudz pienākas degvielas. 
Salīdzinot Tūrisma informācijas centra (turpmāk – TIC) vadītājam noteikto degvielas daudzumu 
– 55 litri un iestādes “Jauniešu māja” vadītājam- 120 litri, ierosina TIC vadītājam arī noteikt 
degvielas patēriņa normu 120 litri mēnesī. 
E.Grāvītis paskaidro, ka sastādot sarakstu, tika apvaicāti iestāžu vadītāji, TIC vadītāja Gita 
Memmēna norādīja, ka 55 litri mēnesī ir pietiekoši. 
N.Līcis norāda uz drukas kļūdu. 
 
 2018.gada 7.februārī  Saulkrastu novada domē (turpmāk – dome) saņemts Finanšu daļas 
vadītāja- finansista Gata Vīganta iesniegums apstiprināt pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas 
patēriņa normu personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes 
nodrošināšanai.  
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Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.panta otrā daļa 
nosaka, ka amatpersonām ir tiesības saņemt kompensāciju par personīgā transportlīdzekļa 
izmantošanu amata pienākumu izpildes nodrošināšanai. Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi 
Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām 
garantijām” paredz kompensāciju aprēķināšanas un izmaksas kārtību par personīgo 
transportlīdzekļu izmantošanu amata pienākumu izpildei.  

Domes 2011.gada 27.jūlija iekšējie noteikumi Nr. 9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada 
pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” nosaka 
kārtību kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto personīgo 
transportlīdzekli amata pienākumu izpildes nodrošināšanai.  

Lai nodrošinātu pašvaldības finanšu līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu, dome 
nosaka amatus, kuros esošiem darbiniekiem atļauts izmantot personīgo transportlīdzekli un 
maksimālo patērējamās degvielas normu mēnesī, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2 pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, Domes iekšējo noteikumu Nr. 9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības 
amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”, saskaņā ar Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 14.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2/2018§7),  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu 
personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildei. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.martu. 
3. Lēmuma izpildes kontroli veikt Domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.471 protokola pielikumā 
 

§44 
Par zemes īpašuma Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

 izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis uzdod jautājumu, vai ir plānots reklamēt izsoles. 
Izpilddirektora vietnieks A.Gavars atbild, ka informācija par izsolēm tiek publicēta Saulkrastu 
novada domes mājaslapā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 01.02.2018. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.02.2018. sēdē, protokols Nr.2/2018, pamatojoties 
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 14.02.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2018), 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
 
NOLEMJ: 
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1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3067, platība 2641 
kv.m,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 19, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3067, nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 
12 000 euro  (divpadsmit tūkstoši euro ) . 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 003 3067, izsoles 
noteikumus. 

4. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 13.04.2018. plkst. 10.00 rīkot nekustamā 
īpašuma  izsoli ar augšupejošu soli. 

 
Lēmums Nr.472 protokola pielikumā 
 

§45 
Par zemes īpašuma Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

 izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 01.02.2018. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.02.2018. sēdē, protokols Nr.2/2018, pamatojoties 
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 14.02.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2018), 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
 
NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3068, platība 2415 
kv.m,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 21, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3068, nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 
12 200 euro  (divpadsmit tūkstoši divi simti euro ) . 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 003 3068, izsoles 
noteikumus. 

4. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 13.04.2018. plkst. 10.30 rīkot nekustamā 
īpašuma  otro izsoli ar augšupejošu soli. 

 
Lēmums Nr.473 protokola pielikumā 
 

§46 
Par zemes īpašuma Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

 izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 01.02.2018. iesniegumu, kas izskatīts 
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Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.02.2018. sēdē, protokols Nr.2/2018, pamatojoties 
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 14.02.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2018), 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3069, platība 2455 
kv.m,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 23, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3069, nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 
12 000 euro  (divpadsmit tūkstoši euro ) . 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 003 3069, izsoles 
noteikumus. 

4. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 13.04.2018. plkst. 11.00 rīkot nekustamā 
īpašuma otro izsoli ar augšupejošu soli. 

 
Lēmums Nr.474 protokola pielikumā 
 

§47 
Par /vārds, uzvārds/ un nepilngadīgā bērna /vārds, uzvārds/ deklarētās  

dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot SIA “Hiponia”, juridiskā adrese Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV – 1010, 2018.gada 
26.janvāra iesniegumu Nr.3/4-65 “Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 3.panta pirmo, otro un trešo 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”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

 
Lēmums Nr.475 protokola pielikumā 
 

§48 
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās  

dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
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Izskatot SIA “Hiponia”, juridiskā adrese Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV – 1010, 2018.gada 

26.janvāra iesniegumu Nr.3/4-65 “Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”, 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”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

 
Lēmums Nr.476 protokola pielikumā 
 

§49 
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās  

dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, 2018.gada 8.februāra iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas 
ziņu anulēšanu”, 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”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

 
Lēmums Nr.477 protokola pielikumā 
 

§50 
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās  

dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, 2018.gada 8.februāra iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas 
ziņu anulēšanu”, 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”, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

 
Lēmums Nr.478 protokola pielikumā 
 

§51 
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās  

dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, 2018.gada 8.februāra iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas 
ziņu anulēšanu”, 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”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

 
Lēmums Nr.479 protokola pielikumā 
 

§52 
Par /vārds, uzvārds/ un nepilngadīgo bērnu /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, 2018.gada 25.janvāra iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas 
ziņu anulēšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro un trešo 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”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, /dzimšanas dati/, un nepilngadīgo bērnu /vārds, uzvārds/, 
/dzimšanas dati/ un /vārds, uzvārds/, /dzimšanas dati/, deklarēto dzīvesvietu adresē: 



39 
 

/adrese/ Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
Lēmums Nr.480 protokola pielikumā 
 

§53 
Par grozījumiem domes 25.05.2016. lēmumā Nr.21 

“Par amatu saraksta, kuriem noteikts amatpersonas statuss, apstiprināšanu” 
Ziņo E.Grāvītis. 
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone informē, ka nepieciešams papildināt 
amatpersonu sarakstu ar amatu “arhitekts”, jo arhitekts piedalās Būvvaldes sēdēs, kurās pieņem 
lēmumus.  
N.Līcis jautā, vai arhitekts aizvieto Būvvaldes vadītāju atvaļinājuma laikā.  
S.Saksone paskaidro, ka līdz šim Būvvaldes vadītāju aizvietoja būvinspektors.  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas Sanitas 
Saksones 19.02.2018. iesniegumu „Par grozījumiem domes 25.05.2016.lēmumā Nr.21”, 
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta 
pirmās daļas 16.punktu, 4.panta otrās daļas 3.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izdarīt šādu grozījumu Saulkrastu novada domes 25.05.2016. lēmumā Nr.21 “Par amatu 
saraksta, kuriem noteikts amatpersonas statuss, apstiprināšanu”: 

1.1. papildināt lēmuma 1.pielikumu ar 45.punktu šādā redakcijā “Arhitekts”. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.481 protokola pielikumā 
 

§54 
Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”  

direktora pienākuma izpildītāja iecelšanu 
Ziņo E.Grāvītis.  
A.Horsts izvirza citu kandidatūru – Ingmāru Vaideru. 
E.Grāvītis jautā A.Horstam, vai izvirzot citus pretendentus tika izvērtēta pieredze. 
A.Horsts atbild, ka I.Vaiders ieņem vadošu amatu, uzskata, ka ar pienākumiem tiks galā.  
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja S.Saksone skaidro, ka domē nav informācijas, vai šī 
persona vēlētos ieņemt šo amatu. Nevar iecelt amatā cilvēku bez viņa piekrišanas. Ar J.Krūmiņu 
šis jautājums ir pārrunāts, viņa ir piekritusi uz vakances laiku veikt šos amata pienākumus.  
E.Grāvītis uzdod jautājumu, vai A.Horstam ir izvirzītās personas piekrišana. A.Horsts atbild, ka 
piekrišana nav saņemta. E.Grāvītis aicina atcelt A.Horsta jautājuma izskatīšanu par citas 
kandidatūras izvirzīšanu. Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu.  
 

Saulkrastu novada dome 2013.gada 27.februāra sēdē pieņēma lēmumu “Par pašvaldības 
aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” (turpmāk- Aģentūra) direktores Judītes Krūmiņas 
atkārtotu apstiprināšanu amatā” (protokols Nr. 3, §74). Ievērojot Publisko aģentūru likuma 
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21.panta ceturtajā daļā noteikto, J.Krūmiņa iecelta Aģentūras direktora amatā uz 5 gadiem, par ko 
2013.gada 4.martā noslēgts darba līgums, kas ir spēkā līdz 2018.gada 3.martam. 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas 2018.gada 14.februāra sēdes atzinumu, 2018.gada 16.februārī  ir izsludināts konkurss 
uz pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora amatu. Pretendentu 
pieteikumu iesniegšanas termiņš- 2018.gada 7.marts. 

Lai nodrošinātu nepārtrauktu pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
darbību direktora amata vakances laikā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 9.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro), 
„PRET”- 1 (A.Horsts), „ATTURAS”- 2 (S.Ancāne, A.Aparjode), 
 
NOLEMJ:  

1. Iecelt Judīti Krūmiņu /personas kods/ par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” direktora amata pienākumu izpildītāju uz amata vakances laiku no 
2018.gada 4.marta. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Andrejam Arnim noslēgt ar J.Krūmiņu darba 
līgumu uz amata vakances laiku. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.482 protokola pielikumā 

 
§55 

Par adreses piešķiršanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Rīga, 20.02.2018. iesniegumu par 
adreses maiņu, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas 
noteikumi” 9. un 11.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apz. 80130030103 un vasaras mājai ar kadastra 
apzīmējumu 80310030103003, adresi – Murjāņu iela 1D, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
LV -2160. 

2. Piešķirt daudzdzīvokļu mājai ar kadastra apzīmējumu 80130030103001, adresi – Murjāņu 
iela 1,Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV -2160. 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai. 
 
Lēmums Nr.483 protokola pielikumā 
 

§56 
Par 2017.gada 27.februāra sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
O.Vanaga uzdod jautājumu, vai ir saņemts šīs personas iesniegums, ka sociālais dzīvoklis ir 
nepieciešams.  
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Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars informē, ka iesniegums nav saņemts, bet likums 
nosaka, ka reiz pusgadā domei jāpārskata tiesības īres līguma pagarināšanai. Saulkrastu sociālais 
dienests dzīvokli ir apsekojis un sniedza atzinumu, ka personai likumiskais pamats apdzīvot 
sociālo dzīvokli nav zudis.  
 

Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta 2018.gada 14.februāra iesniegumu Nr.1.9/56 “Par 
sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu”, pamatojoties uz 2017.gada 27.februāra līguma 1.3. un 
5.3. punktu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro 
daļu un Saulkrastu sociālā dienesta 2018.gada 13.februāra lēmumu (protokola izraksts Nr.8, §1) 
“Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Sākot ar 2018.gada 1.martu pagarināt uz 6 (sešiem) mēnešiem 2017.gada 27.februāra 
sociālā dzīvokļa īres līgumu ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/, par Saulkrastu novada 
pašvaldības piederošā sociālā dzīvokļa Leona Paegles iela 2 – 5, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, īri.  

2. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
4. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek parakstīts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
 
Lēmums Nr.484 protokola pielikumā 
 

§57 
Par projekta iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā 

Ziņo E.Grāvītis. 
Iestādes “Jauniešu māja” jaunatnes darbinieks Renārs Peksis informē, ka projekta ietvaros tiks 
organizēts jaunatnes forums. Viena pašvaldība var iegūt projekta finansējumu 2000 euro apmērā.  
N.Līcis jautā, par foruma tēmu. R.Peksis atbild – par jauniešu nākotni Saulkrastu novadā.  
 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes iestādes Jauniešu mājas vadītāja pienākumu izpildītājas 
Ingūnas Feldmanes 22.02.2018. iesniegumu, ir iespējams pieteikties Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā valsts budžeta projektu 
konkursā “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī”. Vienam projektam 
pieejamais finansējums ir 2000 EUR, Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējums nav 
nepieciešams. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Uzdot Saulkrastu novada domes iestādei Jauniešu māja sagatavot un Attīstības un 
plānošanas nodaļai iesniegt projekta pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūrā līdz 19.03.2018.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Saulkrastu novada domes izpilddirektors Andrejs Arnis.  
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Lēmums Nr.485 protokola pielikumā 
 

§58 
Par dotācijas piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīca” 

Ziņo E.Grāvītis. Informē, ka dotācija nepieciešama dēļ tā, ka pastāv problēmas granulu tirgū visā 
Latvijā. Sākot ar 23.02.2018. Saulkrastu slimnīca pārgāja uz savu apkuri ar dīzeļdegvielu. 
Ņemot vērā, ka katlumāja Ainažu ielā nodrošina apkuri arī pirmsskolas izglītības iestādei un 
dzīvojamām mājām Alfreda Kalniņa ielā, lai izvairītos no iespējama kurināma trūkuma, tiek 
pieņemts lēmums, ka Saulkrastu slimnīca pagaidām nodrošina apkuri pati. Budžetā šāda pozīcija 
ierēķināta nebija.  
S.Ancāne informē, ka sazinoties ar “Saulkrastu komunālserviss”, pagaidām atbilde netika saņemta, 
kad granulas būs. Šobrīd siltais ūdens un apkure tiek nodrošināta ar slimnīcas dīzeļdegvielas 
apkures katlu. 
 
 Izskatot PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekles S.Ancānes 28.02.2018. iesniegumu, 
par dotācijas piešķiršanu dīzeļdegvielas iegādei 5 200,00 euro apmērā apkures nodrošināšanai, 
sakarā ar neplānotiem apkures padeves traucējumiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt dotāciju PSIA “Saulkrastu slimnīca” no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
5 200,00 euro apmērā, lai apmaksātu dīzeļdegvielas iegādi. 

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Saulkrastu 
slimnīca” 5 200,00 euro apmērā (Struktūrvienība 18, ekonomiskās klasifikācijas kods 
3261 (Valsts un pašvaldības budžeta dotācijas valsts un pašvaldību komersantiem)).  

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt dotāciju PSIA “Saulkrastu slimnīca” 5 
200,00 euro apmērā. 

4. PSIA “Saulkrastu slimnīca” 10 darba dienu laikā pēc dīzeļdegvielas izlietošanas 
jāiesniedz Finanšu un grāmatvedības nodaļai  atskaite par dotācijas izlietojumu. 

5. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.486 protokola pielikumā 
 
 
Sēdi slēdz plkst.17.21 
 
Sēdi vadīja    
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
    
Sēdi protokolēja    
Lietvedības un personāla 
nodaļas vecākā lietvede 

  I.Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 06.03.2018. 
 


