
 
 

 

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.martā  Nr. 3/2018 
 
Sēde sasaukta 2018.gada 28.martā 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, 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 Jauniešu mājas vadītāja iecelšanu amatā”, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode,), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
NOLEMJ papildināt darba kārtību ar jautājumu “Par Jauniešu mājas vadītāja iecelšanu amatā”. 
 
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par izsludinātās domes sēdes darba kārtības papildināšanu ar 
jautājumu “Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora iecelšanu”, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode,), „PRET”- 
nav, „ATTURAS”- 4 (N.Līcis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere), 
NOLEMJ papildināt darba kārtību ar jautājumu “Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” direktora iecelšanu”. 

 
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko 
personu datu aizsardzības likumu  

 
Darba kārtība: 

1. Pašvaldības izpilddirektora vietnieka ziņojums par 28.02.2018. domes sēdes lēmumu 
izpildi 
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Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
4. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 
5. Par apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu 

komunālserviss” 
6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/  
7. Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/ 
8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
9. Par atkārtotu Dzīvokļu komisijas lēmuma izskatīšanu 

 
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

10. Par nekustamo īpašumu Tirgus iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads 
 

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

pakalpojuma nodrošināšanu 
12. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
13. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
15. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 
16. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Aizsardzības ministrijas padotībā esošo Jaunsardzes 

un informācijas centru 
 

Finanšu komitejas lēmumi 
17. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 29.novembra 

iekšējos noteikumos Nr.27/2017 “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu 
stipendiju piešķiršanas nolikums” apstiprināšanu 

18. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta 
nolikumā “Iestādes “Saulkrastu novada dome” nolikums”” apstiprināšanu 

19. Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.februāra nolikumā “Lietvedības un 
personāla nodaļas nolikums” 

20. Par iekšējo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējos 
noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un 
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu 

21. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Baltās kāpas labierīcību būvniecība” 
realizēšanai 

22. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Baltās kāpas ūdensvada/kanalizācijas 
būvniecība” realizēšanai 

23. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē moduļa tipa piebūves uzstādīšanai Saulkrastu 
vidusskolai 

24. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē moduļa tipa piebūves uzstādīšanai PII “Rūķītis” 
25. Par līdzekļu paredzēšanu 2019.gada budžetā 
26. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
27. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases un līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “Saulkrastu 

komunālserviss” 
28. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās 

infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” realizēšanai 
29. Par pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 
30. Par pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 
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31. Par pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 
32. Par pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 
33. Par pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 
34. Par pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 
35. Par pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 
36. Par Saulkrastu novada domes lēmējvaras struktūrshēmas apstiprināšanu 
37. Par darba koplīguma noslēgšanu ar Saulkrastu novada izglītības iestāžu darbinieku 

arodbiedrībām un Saulkrastu novada izglītības iestādēm 
38. Par bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem, nodarbināšanu vasaras periodā 

 
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

39. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
40. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
41. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu 
42. Par Jauniešu mājas vadītāja iecelšanu amatā 
43. Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora iecelšanu 

 
§1 

Pašvaldības izpilddirektora vietnieka ziņojums par  
28.02.2018. domes sēdes lēmumu izpildi 

 
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars ziņo par domes sēdes lēmumu izpildi.  
Nav saņemti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) atzinumi 
par divu saistošo noteikumu izdošanu. Nav noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūru, līgums tiks noslēgts pēc Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadītāja atgriešanās 
no atvaļinājuma. Divi domes 28.02.2018. sēdes lēmumi tiks izskatīti atkārtoti šīs dienas sēdē.  
Līgums par elektrotīkla pieslēguma izmantošanu Smilšu ielā 7 netika noslēgs, jo iesniedzējs ir 
elektroniski informējis, ka ir atradis citu risinājumu. Pārējie 28.02.2018. lēmumi ir izpildīti. 
A.Horsts jautā, vai Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi “Saistošie noteikumi par kārtību, 
kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” ir stājušies spēkā. 
A.Gavars atbild, ka vēl nav saņemts VARAM atzinums. 
N.Līcis uzdod jautājumu par būvniecības procesiem.  
A.Gavars atbild, ka būvniecības procesi ir uzsākti moduļu mājām. Bērnudārzā šobrīd ir 
demontāžas darbi, darbi norisināsies arī brīvdienās. Ir noslēgts līgums par domes ēkas kolonnas 
atjaunošanu, būvdarbi sāksies pēc Lieldienām. 
N.Līcis jautā, kādā procesā pašlaik ir Baltās kāpas tualetes jautājums.  
A.Gavars informē, ka ir uzsākta iepirkuma procedūra būvniecībai un būvuzraudzībai gan tualetei, 
gan ūdens kanalizācijai.  
N.Līcis jautā par termiņiem. 
A.Gavars atbild, ka termiņš tualetei ir divi mēneši, ūdens kanalizācijai – š.g. 31.maijs. 
N.Līcis jautā par projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Saulkrastu novadā” par ielu pārbūvi virzību. 
A.Gavars atbild, ka ir izvērtēti visi būvniecības un būvuzraudzības iesniegumi. Šobrīd tiek 
pārbaudīti būvuzraudzības iestādes papildus dati. E.Grāvītis piebilst, ka dokumenti jāiesniedz 
Centrālajā finanšu līgumu aģentūrā.  
N.Līcis uzdod jautājumu par realizācijas termiņu. 
A.Gavars skaidro, ka projekta realizācija notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā tās ielas, kuras neskar 
ūdens kanalizācijas projekts - Pirmā iela, Svētku iela un Ostas iela. Pārējās ielās notiks ūdens 
kanalizācijas projekta realizācija.  
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Izpilddirektora vietnieka ziņojums pieņemts zināšanai. 
 

§2 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo B.Veide. 
N.Līcis jautā par shēmas pievienošanu, vai platība atbilst teritorijas plānojumā iezīmētajai. 
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis 
Blankenbergs skaidro par teritorijas platību un atrašanas vietu. 
 

Izskatot Pēterupes evaņģēliski luteriskās draudzes, juridiskā adrese Ainažu iela 4, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, draudzes priekšnieka 26.02.2018. iesniegumu ar lūgumu mainīt 
nekustamā īpašuma Skolas ielā 10, Saulkrastos, Saulkrastu novadā ar kadastra apzīmējumu 
80130020472, lietošanas mērķi, Saulkrastu novada dome konstatē. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas 
datiem Nekustamā īpašuma noteiktais lietošanas mērķis ir pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 
apbūve (turpmāk –NĪLM kods 0908), platība 0.9698 ha. 

Spēkā esošajā Saulkrastu novada teritorijas plānojumā Nekustamā īpašuma noteiktā 
plānotā izmantošana ir publiska apbūves teritorija un dabas un apstādījumu teritorija. 
  Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 2. un 17.6 punktu un 14.03.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 
atzinumu (protokols Nr. 3/2018),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt zemes vienībai Skolas iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 80130020472, lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas mērķi – sportam 
un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (NĪLM kods 0503) - platība 4250 kv.m, pārējo 
sabiedriskās nozīmes objektu apbūve - (NĪLM kods 0908) - platība 800 kv.m, dabas 
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā 
lietošanas mērķa - (NĪLM kods 0501) - platība 4648 kv.m. 

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

Lēmums Nr.487 protokola pielikumā 
 

§3 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
Ziņo B.Veide. 
 
 Izskatot SIA ,,ABC Construction’’, reģistrācijas Nr. 40003765683, projektu izstrādes 
vadītājas 14.03.2018. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam 
īpašumam Rīgas ielā 32B, Saulkrastos (kadastra Nr.80130030648), un Saules ielā 20, Saulkrastos 
(kadastra Nr.80130030663),  adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 
noteikšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
14.03.2018. sēdē, protokols Nr.3/2018, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības 
likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
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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, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA ,,ABC Construction’’ izstrādāto nekustamo īpašumu Rīgas iela 32B 
(kadastra Nr. 80130030648) un Saules iela 20 (kadastra Nr.80130030663), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ar kadastra Nr.80130030648 – 
Rīgas iela 32B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601), platība 2212 kv.m, zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101), 
platība 207 kv.m. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ar kadastra Nr.80130030663) - 
Saules iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601), platība 0,1516 kv.m. 

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

 
Lēmums Nr.488  protokola pielikumā 
 

§4 
Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 

Ziņo B.Veide. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista 22.02.2018. iesniegumu par adreses maiņu nekustamajiem 
īpašumiem, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas 24.08.2017. vēstuli ,,Par 
adrešu piesaisti ielām’’, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 14.03.2018. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.3/2018, pamatojoties uz Ministru kabineta 
08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 3., 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 
domei bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese 
adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja 
reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, 14. un 19.punktu, kas nosaka, ka 
pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru 
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt adreses nekustamajiem īpašumiem un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm, 
piešķirt jaunas adreses un likvidēt esošās adreses Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā: 
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 Esošā adrese Kad.Nr. Jaunā adrese 

1 

Roņu iela 27, 
Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., LV-
2161 

80330010500 
Roņu iela 1, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads,  LV-2161 

2 

"Avotkalni", Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., LV-2161 

80330010064 
Tallinas iela 22, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads,  LV-2161 

3 

"Alksnāji", Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., LV-2161 

80330010966 
Tallinas iela 22B,  Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads,  LV-2161 

4 

"Jaunāres", Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., LV-2161 

80330010375 
Tallinas iela 28A,  Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads,  LV-2161 

5 

"Papardes", Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., LV-2161 

80330010350 
Jūras prospekts 6A,  

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, LV-2161 

6 

"Pāvuļi", Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., LV-2161 

80330010211 
Draudzības iela 53,  

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, LV-2161 

7 

"Gatviņi", Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., LV-2161 

80330010863 
Celtnieku iela 44B,  

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads,  LV-2161 

8 

Mārstaļu iela 5, 
Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., LV-
2161 

80330010896 
Mārstaļu iela 17,  Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, LV-2161 

9 

Mārstaļu iela 9, 
Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., LV-
2161 

80330010247 
Mārstaļu iela 13,  Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, LV-2161 

10 

Mārstaļu iela 3B, 
Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., LV-
2161 

80330011385 
Mārstaļu iela 11,  Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, LV-2161 

11 

Mārstaļu iela 3A, 
Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., LV-
2161 

80330011381 
Mārstaļu iela 9,  Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, LV-2161 

12 

Mārstaļu iela 3, 
Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., LV-
2161 

80330010573 
Mārstaļu iela 7,  Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, LV-2161 

13 

Mārstaļu iela 1B, 
Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., LV-
2161 

80330011162 
Mārstaļu iela 3,  Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, LV-2161 

14 

"Viļņi", Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., LV-2161 

80330010872 
Mārstaļu iela 5,  Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, LV-2161 

15 

Zaļā iela 15, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., LV-2161 

80330010470 
Zaļā iela 14A,  Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, LV-2161 

16 

Mārstaļu iela 1A, 
Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., LV-
2161 

80330010720 
Zaļā iela 7,  Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, LV-2161 
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17 

Vizbuļu iela 59, 
Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., LV-
2161 

80330010027 
Celtnieku iela 74A,  

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, LV-2161 

18 

Vizbuļu iela 61, 
Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., LV-
2161 

80330010348 
Celtnieku iela 76A,  

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, LV-2161 

19 

Neibādes iela 6, 
Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., LV-
2161 

80330010086 
Mārstaļu iela 75A,  Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, LV-2161 

20 

Oļu iela 38, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., LV-2161 

80330010660 
Oļu iela 4,  Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, LV-2161 

21 

Oļu iela 40, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., LV-2161 

80330010460 
Oļu iela 2,  Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, LV-2161 

22 

Oļu iela 59, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., LV-2161 

80330010504 
Oļu iela 1,  Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, LV-2161 

 
Lēmums Nr.489 protokola pielikumā 

 
§5 

Par apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
„Saulkrastu komunālserviss” 

Ziņo B.Veide. 
N.Līcis uzdod jautājumu par līguma termiņu. 
E.Grāvītis atbild, ka līgums tiek slēgts uz vienu gadu. 
N.Līcis jautā par līguma 2.6 punkta datumu precizēšanu. 
E.Grāvītis paskaidro, ka datumi ir noteikti saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.  
N.Līcis uzdod jautājumu par iespēju ļaut kafejnīcas īpašniekiem izbūvēt autostāvvietas sarkanajās 
līnijās gar Rīgas ielu. 
Izpilddirektora vietnieks A.Gavars atbild, ka šāda iespēja ir.  
 

Saulkrastu novada domē 2018.gada 13.martā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“Saulkrastu komunālserviss” (turpmāk – SIA “Saulkrastu komunālserviss”), reģistrācijas 
Nr.40103027944, juridiskā adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 2018.gada 
12.marta iesniegums Nr.42/01-9, ar lūgumu noslēgt jaunu līgumu par pašvaldības maksas 
autostāvvietas, kas ierīkots Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās pie Baltās kāpas, Kāpu 
ielā (kadastra Nr.80130030964), Saulkrastos, uzturēšanu, ierīkošanu, apkalpošanu un uzraudzību 
2018.gadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2011.gada 11.maija saistošajiem noteikumiem Nr.7 

“Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās” un 
2016.gada 27.jūlija Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.10/2016§18 “Par apsaimniekošanas 
līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu komunālserviss””, 2016.gada 
3.augustā starp Saulkrastu novada domi un SIA “Saulkrastu komunālserviss” uz 1 (vienu) gadu 
bija noslēgts Apsaimniekošanas  līgums, kura termiņš ir beidzies. 

Lai nodrošinātu pašvaldības maksas autostāvvietas, kas ir ierīkota Saulkrastu novada ielu 
sarkano līniju robežās pie Baltās kāpas, Kāpu ielā, Saulkrastos, uzturēšanu, lietošanu un 
apkalpošanu un ņemot vērā SIA “Saulkrastu komunālserviss” iesniegumā minēto lūgumu, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Saulkrastu novada 
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domes 2011.gada 11.maija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par maksas autostāvvietām, kas 
atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās” un saskaņā ar Saulkrastu novada domes 
2018.gada 14.marta Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu (protokols 
Nr.3/2018),  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt uz 1 (vienu) gadu apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
par pašvaldības maksas autostāvvietas, kas ir ierīkotas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju 
robežās pie Baltās kāpas, Kāpu ielā (kadastra Nr.80130030964), Saulkrastos, uzturēšanu, 
ierīkošanu, apkalpošanu un Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.7 „Par maksas 
autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās” lietošanas un 
apkalpošanas kārtības izpildi.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora vietnieks. 
3. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
 
Lēmums Nr.490 protokola pielikumā 
 

§6 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. 
S.Ozola-Ozoliņa uzdod jautājumu par zemes atrašanas vietu. 
E.Grāvītis paskaidro, ka tā ir pludmale Vidrižu ielas galā.  
O.Vanaga jautā par nomas maksas apmēra noteikšanu. Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika 
paskaidro, ka nomas maksas apmērs ir saskaņā ar MK noteikumiem – 1,5 % gadā no Valsts zemes 
dienesta noteiktās zemesgabala zemes kadastrālās vērtības. 
N.Līcis pauž viedokli par attālumu no krasta, lai varētu veikt šādas aktīvas darbības ar motorizēto 
peldlīdzekli. 
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars informē, ka ar bojām ir nodalīts izbraukšanas ceļš, 
boju līniju šķērsot nedrīkst.  
N.Līcis ierosina precizēt līguma projekta 5.1.3 punktu, aizstājot vārdus “par Zemes vienību” ar 
vārdiem “Par nomas teritorijā”. Diskusija par līguma 5.1.3 punktu. Diskusijā piedalās: N.Līcis, 
E.Grāvītis, A.Gavars, G.Lipinika. Deputāti vienojas precizēt līguma 5.1.3 punkta vārdus “Zemes 
vienību” ar vārdiem “Zemes vienībā”. 
A.Horsts uzdod jautājumu, vai katrs uzņēmējs var iznomāt 50 m2 platību pludmalē 
uzņēmējdarbības veikšanai par 18.15 euro mēnesī.  
E.Grāvītis atbild apstiprinoši. A.Gavars paskaidro, ka ir atkarīgs arī no darbības, ko uzņēmējs veic. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, Saulkrastos, 12.02.2018. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.03.2018. 
sēdē, protokols Nr.3/2018, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
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NOLEMJ: 
1. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/, kurš 2015.gada 5.maijā reģistrēts kā 

saimnieciskās darbības veicējs Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāja reģistrā ar 
kodu: 15106711567, zemes nomas līgumu uz laika periodu no 2018.gada 15.maija līdz 
2018.gada 15.septembrim par Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80130020246, daļas 50 m2 platībā pludmalē – Vidrižu ielas galā, 
Saulkrastos, ūdensmotociklu iznomāšanai.  

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

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

 
Lēmums Nr.491 protokola pielikumā 
 

§7 
Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. 
E.Grāvītis informē, ka iepriekšējā domes sēdē tika skatīts jautājums par līguma pagarināšanu ar 
/vārds, uzvārds/. Pēc diskusijām komitejas sēdē, ir sagatavots lēmumprojekts par līguma 
izbeigšanu. 
A.Horsts informē, ka /vārds, uzvārds/ vakar ieradās dzīvoklī, notika alkohola lietošana, tika 
draudēts kaimiņiem, persona ir neadekvāta.   
N.Līcis jautā vai par šo faktu ir ziņots policijā.  
A.Horsts atbild, ka bija izsaukta Pašvaldības policija, tiks rakstīts iesniegums arī Valsts policijā.  
S.Osīte pauž viedokli par izlikšanu no dzīvokļa. 
 
 2018.gada 29.janvārī Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts /vārds, uzvārds/, 
iesniegums par īres līguma noslēgšanu Krasta ielā 15 – 6 (turpmāk – Iesniegums). 

Atkārtoti 2018.gada 14.marta Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē izskatot 
/vārds, uzvārds/ 2018.gada 29.janvāra iesniegumu, ņemot vērā, ka 2017.gada 6.janvāra dzīvokļa 
īres līguma  termiņš bija līdz 2018.gada 31.janvārim, un ka /vārds, uzvārds/ savlaicīgi, tas ir, 30 
(trīsdesmit) dienas pirms līguma termiņa beigām nebija iesniedzis Izīrētājam – Domei pieteikumu 
par Līguma termiņa pagarināšanu, saskaņā ar Līguma 4.4.punktu, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā ar 2018.gada 14.marta 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.3/2018),  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (N.Līcis, L.Vaidere), 
 
NOLEMJ: 

1. Ar 2018.gada 1.maiju izbeigt 2017.gada 6.janvārī noslēgto dzīvokļa īres līgumu, kas 
noslēgts ar /vārds, uzvārds/, par Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Krasta 
iela 15 – 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, īri, izliekot Īrnieku kopā ar citām personām bez 
citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. 

 
Lēmums Nr.492 protokola pielikumā 
 

§8 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 
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Ziņo B.Veide.  
A.Aparjode jautā par zemes nomas vietu. 
E.Grāvītis paskaidro, ka tā ir pludmale peldvietā “Centrs”. 
N.Līcis pauž viedokli par foto uzņēmuma pievienošanu. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, Saulkrastos, 08.03.2018. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.03.2018. 
sēdē, protokols Nr.3/2018, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/, kurš 2017.gada 15.martā reģistrēts kā 
saimnieciskās darbības veicējs Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāja reģistrā ar 
kodu: 07048010104, zemes nomas līgumu uz laika periodu no 2018.gada 1.jūnija līdz 
2018.gada 31.augustam par Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80130020246, daļas 50 m2 platībā peldvietā “Centrs”, pludmales 
zviļņu un citu pludmales piederumu iznomāšanai. 

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

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

 
Lēmums Nr.493 protokola pielikumā 
 

§9 
Par atkārtotu Dzīvokļu komisijas lēmuma izskatīšanu 

Ziņo B.Veide. 
N.Līcis ierosina papildināt secinošo daļu izvērstajā lēmumprojektā ar vārdiem “vai viņa ģimenes 
loceklim”. Deputātiem nav iebildumu. 
N.Līcis lēmumprojektu neatbalsta, uzskata, ka iesniedzējai jāpalīdz un deputāti bija tiesīgi lemt 
savādāk, jo iesniedzējas īpašumā nav dzīvojamās telpas. Domes juristiem bija jāatrod veids, kā 
cilvēkam palīdzēt. 
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika skaidro, ka lēmumu var pieņemt tikai normatīvo aktu 
ietvaros. Iesniedzēja ir uzrakstījusi iesniegumu ar lūgumu izmaksāt pabalstu arī viņas dēlam, kas 
vēlreiz apliecina, ka tā ir viena ģimene. 
O.Vanaga jautā par otro /vārds, uzvārds/ iesniegumu. G.Lipinika atbild, ka Dzīvokļu komisijā tika 
izskatīts iesniegums par pabalsta piešķiršanu arī iesniedzējas dēlam. Otrs iesniegums tika iesniegts 
nesen, kad Dzīvokļu komisija jau pieņēma lēmumu. G.Lipinika norāda, ka otrā iesnieguma 
saņemšana būtību nemaina, atteikums izmaksāt pabalstu ir saskaņā ar saistošiem noteikumiem, jo 
tika iegādāta dzīvojamā platība.  
B.Veide jautā iepriekšējam Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājam N.Līcim, kāpēc šis jautājums 
netika risināts. N.Līcis atbild, ka cilvēkam nebija vajadzīgs pabalsts, bet bija vajadzīga dzīvojamā 
platība. Par pabalstu dzīvokli iegādāties nevar. Cilvēks no pabalsta atteicās, lai varētu no 
pašvaldības iegūt dzīvokli. Iesniedzējas dēls ir iegādājies dzīvokli, starpība no dzīvokļa iegādes 
dienas līdz domes lēmuma pieņemšanai bija četras dienas.  
E.Grāvītis piebilst, ka domes lēmumu var apstrīdēt. Ja dome lems nepareizi, uz to norādīs tiesa.  
G.Lipinika norāda, ka /vārds, uzvārds/ no 2006. gada 20. februāra ir iekļauta dzīvojamās telpas 
atbrīvošanas pabalsta saņemšanas reģistrā, nevis dzīvokļu rindā.  
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Izskatot /vārds, uzvārds/ 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 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, 
2018. gada 28. februāra Saulkrastu novada domes sēdē (lēmums netika pieņemts), atkārtoti 
izskatīts 2018. gada 14. marta Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr. 3 
§7),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-7 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- 3 (N.Līcis, O.Vanaga, S.Osīte), „ATTURAS”-5 
(G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, A.Deniškāne, L.Vaidere, M.Kišuro), 
Lēmums nav pieņemts. 

 
N.Līcis ierosina sagatavot izmaiņas saistošajos noteikumos. E.Grāvītis piebilst, ka saistošos 
noteikumus nevar attiecināt ar atpakaļejošu datumu.  
 

§10 
Par nekustamo īpašumu Tirgus iela 3, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads  
Ziņo G.Lāčauniece. 
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars informē, ka, pārbaudot informāciju iedzīvotāju 
reģistrā, tika konstatēts, ka ēkas īpašnieks š.g. februārī ir miris. Mantojums ir izsludināts marta 
otrajā pusē, termiņš pieteikumiem ir trīs mēneši. Šobrīd tiesiski nopirkt ēku Tirgus ielā 3 nav 
iespējams, un ņemot vērā, ka komiteja noraidīja ēkas Raiņa ielā 5 iegādi, jāmeklē trešais variants. 
Lai vienlaikus sakārtotu pašvaldības teritoriju, un pēc iespējas lētāk izbūvētu dienas aprūpes 
centru, ierosina izskatīt variantu par ēkas, Stirnu ielā 23A, Saulkrastos pārbūvi un pielāgošanu 
Saulkrastu sociālā dienesta un dienas aprūpes centra vajadzībām.  
S.Osīte uzskata, ka īpašums Stirnu ielā 23A ir tālu no domes.  
O.Vanaga pauž viedokli par lēmumprojekta sadalīšanu, lai lemjot nav pretruna, ja deputāts atbalsta 
1.-2. punktu un neatbalsta 3.punktu. E.Grāvītis paskaidro, ka 3.punkts ir nevis atbalstīt ēkas Stirnu 
ielā 23A pārbūvi, bet uzdot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas 
nodaļai apkopot informāciju par izmaksām. 
A.Horsts izsaka viedokli par lēmuma pieņemšanu par ēkas Tirgus ielā 3 iegādi. Norāda, ka kopš 
iesnieguma saņemšanas brīža un lēmuma pieņemšanas brīža pagājuši 6 mēneši. Uzskata, ka šādi 
lēmumi jāpieņem straujāk, izpētei nav nepieciešams tik liels laiks.  
A.Horsts pauž viedokli par ēkas Stirnu ielā 23A pārbūvi. Norāda, ka pie slimnīcas jau tagad 
pietrūkst automašīnu stāvvietas. Uzskata, ka ēkas pārbūve un pielāgošana sociālā dienesta un 
dienas aprūpes centra vajadzībām izmaksās būtiski dārgāk nekā ēkas iegāde un pielāgošana. 
Ierosina uzrunāt ēkas Raiņa ielā 5 īpašnieku, izteikt piedāvājumu un izskatīt atkārtoti jautājumu 
komitejas sēdē.  
Diskusija par ēkas Raiņa ielā 5 iegādi. Diskusijā piedalās: A.Horsts, A.Gavars, E.Grāvītis,  
A.Horsts ierosina veikt vērtējumu ēkai Raiņa ielā 5. Diskusijā piedalās: E.Grāvītis, B.Veide, 
A.Horsts, G.Lāčauniece, L.Vaidere, A.Gavars. 
N.Līcis izsaka viedokli par procesu, kā tika izvēlētas ēkas. Atbalsta ēkas Stirnu ielā 23A 
izvērtēšanu.  
N.Līcis pauž viedokli par ēku Raiņa ielā 5. 
E.Grāvītis aicina balsot par A.Horsta priekšlikumu par ēkas Raiņa ielā 5 tirgus novērtējuma 
veikšanu. 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-6 (A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
S.Osīte, S.Ancāne, A.Horsts), „PRET”- 5 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, S.Ozola-Ozoliņa, 
L.Vaidere), „ATTURAS”-4 (N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, A.Aparjode), 
A.Horsta priekšlikums noraidīts. 
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 5.martā saņemts Saulkrastu novada 
pašvaldības izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara 2018.gada 23.februāra iesniegums (turpmāk 
– Iesniegums) par ēku Tirgus ielā 3 un Raiņa ielā 5 apsekošanu, orientējošām pārbūves izmaksām 
un atbilstību tehniskām prasībām, lai tajās ierīkotu Saulkrastu sociālo dienestu un Dienas aprūpes 
centru. 

Iesniegums izskatīts 2018.gada 14.marta Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu 
komitejas sēdē (protokols Nr.3/2018) (turpmāk – Komiteja). Komitejā neatbalsta ēkas Raiņa ielā 
5, Saulkrastos, iegādi, bet izskata arī variantu par ēkas, Stirnu ielā 23A, Saulkrastos pārbūvi un 
pielāgošanu Saulkrastu sociālā dienesta un Dienas aprūpes centra vajadzībām. 

 Izskatot Iesniegumu, Komiteja pieņēma atzinumu atbalstīt ēkas Tirgus ielā 3, Saulkrastos, 
iegādi Sociālā dienesta un Dienas aprūpes centra izbūves vajadzībām un virzīt jautājumu 
izskatīšanai Saulkrastu novada domes sēdē.  

Pārbaudot gan faktiskos, gan tiesiskos apstākļus, gan Domes rīcībā esošo informāciju, 
konstatēts: 

Pēc Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr.3497, redzams, ka 1999.gada 18.maijā nekustamā īpašuma Tirgus iela 3, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra numurs: 80130020349, īpašuma tiesības nostiprinātas uz /vārds, 
uzvārds, dzimšanas dati/ vārda. Pamats: 1999.gada 14.maija līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes 
banku Nr.01/K-09 un 1998.gada 14.oktobra akts par ēku pieņemšanu ekspluatācijā (Žurn.6985, 
lēmums 18.05.1999., tiesnese Velta Karzone – Kere). Nekustamais īpašums sastāv no zemes 
gabala 0,1219 ha platībā, dzīvojamās ēkas un divām palīgceltnēm. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rīgas 1.nodaļas sniegtās informācijas 
(Iedzīvotāju reģistra dati), /vārds, uzvārds/ 2018.gada 14.februārī miris, viņa pēdējā deklarētā 
dzīvesvieta bija Tirgus iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 

Civillikuma 655.pants noteic, ka mantojums atklājas ar mantojuma atstājēja nāvi vai ar 
viņa izsludināšanu par mirušu ar tiesas lēmumu. 

Pēc Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 22.03.2018. mantojuma 
ziņu oficiālā paziņojuma, redzams, ka zvērināts notārs Laila Lapiņa izsludinājusi mantojuma 
atklāšanos, un uzaicinājusi pieteikties visus mantiniekus, kreditorus un citas personas, kurām ir 
tiesības uz mantojumu (mantojuma atstājējs: /vārds, uzvārds). Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši. 

Lai nodrošinātu Saulkrastu sociālo dienestu un Dienas aprūpes centru ar telpām un ņemot 
vērā, ka mantojuma kārtošana ir liels un laikietilpīgs process, kuru regulē virkne normatīvo aktu, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (S.Ancāne), 
 
NOLEMJ:  

1. Neatbalstīt ēkas Tirgus ielā 3, Saulkrastos, iegādi Saulkrastu sociālā dienesta un Dienas 
aprūpes centra izbūves vajadzībām. 

2. Neatbalstīt ēkas Raiņa ielā 5, Saulkrastos, iegādi Saulkrastu sociālā dienesta un Dienas 
aprūpes centra izbūves vajadzībām. 

3. Uzdot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai 
apkopot informāciju par ēkas Stirnu ielā 23A, Saulkrastos, nojaukšanas un jaunas ēkas 
– Saulkrastu sociālais dienests un Dienas aprūpes centrs, būvniecības izmaksām. 
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Lēmums Nr.494 protokola pielikumā 
 

§11 
Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

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

Saulkrastu novada domē 2018.gada 22.februārī 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 443103104, pakalpojumu 
sniegšanas vieta – Saulkrasti, Saulkrastu novads.  

2018.gada 1.martā /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.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3/2018§1), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar termiņu līdz 2018.gada 30.aprīlim ar saimnieciskās darbības veicēju, 
pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju /vārds, uzvārds/, 
/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.495 protokola pielikumā 
 

§12 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo A.Deniškāne. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 22.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.marta atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.3/2018§2), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 1.martu līdz 2018.gada 30.aprīlim aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju /vārds, uzvārds/ 150,61 euro (viens simts piecdesmit euro, 61 cents) mēnesī 
par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds, uzvārds/ 
pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443103104. 

 
Lēmums Nr.496 protokola pielikumā 

 
§13 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo A.Deniškāne. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 6.marta 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.marta atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.3/2018§3), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 1.martu aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds/  193,64 euro (viens simts deviņdesmit trīs euro, 64 centi) mēnesī par to, ka viņas 
meita /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.497 protokola pielikumā 
 

§14 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo A.Deniškāne. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 27.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.marta atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.3/2018§4), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 1.martu aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds/ 193,64 euro (viens simts deviņdesmit trīs euro, 64 centi) mēnesī par to, ka viņas 
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.498 protokola pielikumā 
 

§15 
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo A.Deniškāne. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes 
2018.gada 9.marta 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 uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas 
izglītības iestādē” 13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un 27.5.apakšpunktu, kurš nosaka, ka 
Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas pārtraukšanu ar brīdi, kad zuduši apstākļi, 
kas minēti Noteikumu 13.punktā, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 14.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3/2018), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Sākot ar 2018.gada 1.martu pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds, 
uzvārds/. 
 

Lēmums Nr.499 protokola pielikumā 
 

§16 
Par sadarbības līguma noslēgšanu  

ar Aizsardzības ministrijas padotībā esošo Jaunsardzes un informācijas centru  
Ziņo A.Deniškāne. 
A.Horsts uzdod jautājumu, vai skolām ir telpas jaunsargiem.  
A.Dulpiņš atbild, ka nodarbības jau notiek. 
 
 Izskatot Aizsardzības ministrijas padotībā esošā Jaunsardzes un informācijas centra  
2018.gada 21.februārī iesniegto sadarbības līguma projektu, kurš paredz sadarbību jautājumu 
risināšanā, kas saistīti ar jaunatnes pilsoniskās apziņas un personiskās līdzdalības prasmju 
veidošanās veicināšanu, iesaistot jauniešus Jaunsardzes kustībā un veidojot jauniešu izpratni par 
valsts aizsardzību, patriotismu, pilsonisko apziņu un interesi par dienestu Latvijas Republikas 
Nacionālajos bruņotajos spēkos, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta pirmo daļu, saskaņā ar Saulkrastu novada 
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domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 14.marta sēdes atzinumu 
(protokols Nr.3/2018), 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt ar Aizsardzības ministrijas padotībā esošo Jaunsardzes un informācijas centru 
sadarbības līgumu.  

 
Lēmums Nr.500 protokola pielikumā 
 

§17 
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 29.novembra 

iekšējos noteikumos Nr.27/2017 “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu 
stipendiju piešķiršanas nolikums” apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

2017.gada 29.novembrī ir apstiprināti Saulkrastu novada domes iekšējie noteikumi 
Nr.27/2017 “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu stipendiju piešķiršanas nolikums”.  

Lai noteiktu kārtību kādā Finanšu un grāmatvedības nodaļa iesniedz Valsts ieņēmumu 
dienestā atskaiti par audzēkņiem, kuriem piešķirta stipendija ir izstrādāti iekšējie noteikumi 
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 29.novembra iekšējos noteikumos Nr.27/2017 
“Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu stipendiju piešķiršanas nolikums”.  

Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 
29.novembra iekšējos noteikumos Nr.27/2017 “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu 
stipendiju piešķiršanas nolikums”” un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.03.2018 atzinumu 
(protokols Nr.3/2018 §24), likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.panta pirmo daļu, 
8.panta trešās daļas 21.punktu, 17.panta 7.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, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 
29.novembra iekšējos noteikumos Nr.27/2017 “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības 
iestāžu stipendiju piešķiršanas nolikums””. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 3.aprīli. 
 
Lēmums Nr.501 protokola pielikumā 

§18 
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta 

nolikumā “Iestādes “Saulkrastu novada dome” nolikums”” apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta 
nolikumā “Iestādes “Saulkrastu novada dome” nolikums”” un, pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes 2017.gada 26.jūlija lēmumu (Prot.Nr. 12/2017 §22), Finanšu komitejas 14.03.2018 
atzinumu (protokols Nr.3/2018 §23), un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
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2.punktu, 
 

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

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus ““Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 
28.augusta nolikumā “Iestādes “Saulkrastu novada dome” nolikums””. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 
 
Lēmums Nr.502 protokola pielikumā 
 

§19 
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.februāra 

nolikumā “Lietvedības un personāla nodaļas nolikums”” apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis pauž viedokli par komiteju protokolēšanu. 
 

Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 
25.februāra nolikumā “Lietvedības un personāla nodaļas nolikums””, kas izstrādāts saskaņā ar 
Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas S.Saksones 2018.gada 25.janvāra iesniegumu  un, 
pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.03.2018 atzinumu (protokols Nr.3/2018 §25) 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, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode,), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 
25.februāra nolikumā “Lietvedības un personāla nodaļas nolikums””. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 
 

Lēmums Nr.503 protokola pielikumā 
 

§20 
Par iekšējo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējos 

noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas 
un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
Juridiskās nodaļas vadītāja informē par nepieciešamajiem grozījumiem.  
A.Dulpiņš ierosina papildināt noteikumu projekta 13.34 punktu, iekļaujot arī Saulkrastu un 
Zvejniekciema vidusskolas pedagogus, pamato savu priekšlikumu. 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja J.Rudzīte skaidro, ka jāizvērtē riski un nepieciešamība, 
jo šis ir izņēmumu gadījums, kad mūzikas skola nevar nodrošināt pedagogu mācību procesa 
nodrošināšanai. 
Diskusija par 13.34 punkta precizēšanu. Diskusijā piedalās: E.Grāvītis, A.Dulpiņš, J.Rudzīte, 
Saulkrastu vidusskolas direktore V.Kalnakārkle.  
E.Grāvītis ierosina uz nākamo domes sēdi precizēt 13.34 punkta jēdzienu “izņēmumu kārtībā”. 
Deputāti nolemj papildināt noteikumu projekta 13.34 punktu ar vārdiem “Saulkrastu vidusskolas, 
Zvejniekciema vidusskolas”. 
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Izskatot iekšējo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējos 

noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki 
izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” projektu, kas izstrādāts, lai precizētu degvielas 
uzskaites kārtību, mobilo tālruņu kontroli, kā arī sakarā ar to, ka ir mainījušies saziņas līdzekļi, un, 
pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.03.2018. atzinumu (protokols nr.3/2018§26), 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, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2011.gada 27.jūlija iekšējos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada 
pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus””. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 
 
Lēmums Nr.504 protokola pielikumā 
 

§21 
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Baltās kāpas labierīcību būvniecība”  

realizēšanai 
Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis pauž viedokli par Baltās kāpas tualetes projekta realizāciju. Uzskata, ka tas nav labākais 
risinājums.  
E.Grāvītis piekrīt, ka priekš tualetes būvniecības – šī ir ļoti liela summa, katru gadu būs jāmaksā 
arī par ēkas uzturēšanu. Tā ir politiskā izšķiršanās, vai būvēt tualeti vai nē. 

 
 Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista 12.03.2018. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.03.2018. sēdē (protokols Nr.3/2018§19), 
pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par 
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (O.Vanaga), 
 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 10 gadiem 85 100,00 EUR apmērā, ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
2019.gada 1.janvārim projekta “Labierīcību infrastruktūras izveide Baltās kāpas 
teritorijā” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu. 

2. Iepirkumu komisijai uzsākt būvniecības projekta “Labierīcību infrastruktūras izveide 
Baltās kāpas teritorijā” iepirkumu. 

3.  Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu pēc iepirkuma 
rezultātu apstiprināšanas pirms aizņēmuma piešķiršanas. 
 

Lēmums Nr.505 protokola pielikumā 
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§22 
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Baltās kāpas ūdensvada/kanalizācijas 

būvniecība” realizēšanai 
Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista 12.03.2018. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.03.2018. sēdē (protokols Nr.3/2018§22), 
pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par 
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 10 gadiem 75 050,00 EUR apmērā, ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2019. projekta “Publiskās infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
atbalstam pie Baltās kāpas teritorijas” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu. 

2. Iepirkumu komisijai uzsākt būvniecības projekta “Publiskās infrastruktūras 
nodrošināšana uzņēmējdarbības atbalstam pie Baltās kāpas teritorijas” iepirkumu. 

3.  Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu pēc iepirkuma 
rezultātu apstiprināšanas pirms aizņēmuma piešķiršanas. 
 

Lēmums Nr.506 protokola pielikumā 
 

§23 
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē moduļa tipa piebūves 

 uzstādīšanai Saulkrastu vidusskolai 
Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista 12.03.2018. iesniegumu par aizņēmuma 
ņemšanu no Valsts kases, lai izbūvētu moduļa tipa ēdamzāli, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 14.03.2018. sēdē (protokols Nr.3/2018§21), 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”, pamatojoties uz 2017.gada 28.augusta Saulkrastu novada domes 
līgumu ar SIA “INOS”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”-nav, 
„ATTURAS”-4 (S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, L.Vaidere, N.Līcis), 
 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 10 gadiem 143 990,0 EUR apmērā, ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2019. projekta moduļa tipa ēdamzāles izbūvei Saulkrastu vidusskolai, aizdevuma 
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu. 
 

Lēmums Nr.507 protokola pielikumā 
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§24 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē moduļa tipa  
piebūves uzstādīšanai PII “Rūķītis” 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista 12.03.2018. iesniegumu par aizņēmuma 
ņemšanu no Valsts kases, lai izbūvētu moduļa tipa piebūvi pirmsskolas izglītības iestādei 
“Rūķītis”, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.03.2018. sēdē (protokols 
Nr.3/2018§20), pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un 
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, pamatojoties uz 2017.gada 
13.septembra Saulkrastu novada domes līgumu ar SIA “INOS”. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-10 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”-nav, 
„ATTURAS”-5 (S.Ozola-Ozoliņa, S.Osīte, O.Vanaga, L.Vaidere, N.Līcis), 
 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 20 gadiem 580 376,50 EUR apmērā, ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2019. projekta moduļa tipa piebūves izbūvei pirmsskolas izglītības iestādei 
“Rūķītis”, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu. 
 

Lēmums Nr.508 protokola pielikumā 
 

§25 
Par līdzekļu paredzēšanu 2019.gada budžetā 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas 22.02.2018. iesniegumu paredzēt līdzekļus 
2019.gada budžetā sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai ar biedrību „Latvijas Samariešu 
apvienība,” kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.03.2018. sēdē (protokols 
Nr.3/2018§9), 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, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Paredzēt finansējumu 2019.gada Saulkrastu sociālā dienesta - Sociālo pabalstu budžetā 
(Struktūrvienība 081, izmaksu mērķis M812) 14 000,00 euro apmērā ekonomiskās 
klasifikācijas kodā 6411 (Pirktie aprūpes mājā pakalpojumi), lai atmaksātu sociālās 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 

 
Lēmums Nr.509 protokola pielikumā 
 

§26 
Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”  

Ziņo E.Grāvītis. 
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis informē, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek 
regulāri novēroti sistēmas darbības traucējumi. Pēdējos mēnešos nepieciešama papildus 
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darbinieku klātbūtne, lai nodrošinātu iekārtu darbību. Iekārtām palielinājās eļļas patēriņš, 
palielinājās elektroenerģijas patēriņš. Nepieciešams nomainīt iekārtas pret mūsdienīgām un 
efektīvām.  
A.Horsts jautā par ūdens hlorēšanu, vai iespējams par šo procesu iepriekš brīdināt iedzīvotājus. 
U.Stunda informē, ka līdz šim ūdens hlorēšana notika divreiz gadā, šogad plānota maijā un rudens 
pusē, par to sabiedrība tiks informēta. Hlors tiek pievienots piecas reizes mazāk, nekā normatīvie 
akti pieļauj, lai mazinātu iespēju parādīties baktērijām.  
B.Veide papildina, ka divreiz gadā notiek rezervuāra dezinfekcija, tīklā hlorēts ūdens neaiziet. 
Ūdens hlorēšana notiek laika periodā, kad gaisa temperatūra pārsniedz +20 grādus. 
 
 Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa 12.03.2018. iesniegumu ar 
lūgumu piešķirt dotāciju Zvejniekciema attīrīšanas iekārtu mezglu remonta darbu veikšanai un 
galvenā gaisa plūsmas ģeneratora nomaiņai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 14.03.2018. sēdē (protokols Nr.3/2018§18), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu un SIA “INDUCONT” piedāvājumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt dotāciju SIA “Saulkrastu komunālserviss” no Speciālā budžeta līdzekļiem 
“Valsts nodeva par speciālo atļauju (licenču) izsniegšana” 17 987,80 euro apmērā, lai 
apmaksātu Zvejniekciema attīrīšanas iekārtu sistēmu renovācijas darbus un nodrošinātu 
aerācijas sistēmas nepārtrauktu un efektīvu darbību. 

2. Palielināt Saulkrastu Speciālā budžeta izdevumu pozīciju “Valsts nodeva par speciālo 
atļauju (licenču) izsniegšana” 17 988,00 euro apmērā (Struktūrvienība 019, 
ekonomiskās klasifikācijas kods 3261 (Valsts un pašvaldības budžeta dotācijas valsts 
un pašvaldību komersantiem)).  

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt dotāciju SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
17 987,80 euro apmērā. 

4. SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklim U.Stundam, 10 darba dienu laikā pēc 
darbu veikšanas, iesniegt Finanšu un grāmatvedības nodaļai atskaiti 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.510 protokola pielikumā 

 
§27 

Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases un līdzfinansējuma piešķiršanu  
SIA “Saulkrastu komunālserviss” 

Ziņo E.Grāvītis. 
A.Horsts jautā, vai šie izdevumi atstās ietekmi uz tarifu. Aicina U.Stundu izskatīt iespēju sadalīt 
tarifu, kā bija iepriekš – tīklu uzturēšanas maksās un tiešajās pakalpojuma maksās. 
U.Stunda norāda, ka faktiskās izmaksas šobrīd ir lielākas, nekā 2013.gadā apstiprinātie tarifi. 
Attiecībā uz ūdenssaimniecības projektu, noteikumi nosaka, ka uz tarifu neattiecas nolietojums, 
kas ir ieguldīts pamatlīdzekļos. Eiropas un pašvaldības finansējums uz tarifiem netiks attiecināts.  
N.Līcis uzdod jautājumu par papildu klientu piesaisti.  
U.Stunda izsaka viedokli par klientu piesaisti, līdzfinansējuma piešķiršanu un ilgtermiņa sadarbību 
ar klientiem.  
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A.Horsts pauž viedokli par tarifa sadalīšanu.  
U.Stunda informē, ka dalītais tarifs bija apstiprināts 2007.gadā un bija spēkā līdz 2012.gadam.  
B.Veide piebilst, ka dalīto tarifu noraidīja Regulators. 
N.Līcis jautā, vai tiks slēgts līgums starp pašvaldību un SIA “Saulkrastu komunālserviss”. 
E.Grāvītis paskaidro, ka šie līdzekļi tiks ieguldīti SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālā. 
N.Līcis uzdod jautājumu, vai līdzekļu izmantošanas mērķis ir tikai apmaksāt līdzfinansējumu 
Eiropas projektam, vai arī autoruzraudzību un būvuzraudzību.  
U.Stunda atbild, ka līdzekļi paredzēti projektēšanai, būvniecībai, autoruzraudzībai un 
būvuzraudzībai.  
 
 Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa 12.03.2018. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.03.2018. sēdē (protokols Nr.3/2018§17), 
ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībai ir pienākums 
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tostarp arī ūdensapgādi, tādēļ Saulkrastu 
novada dome ir piekritusi līdzfinansēt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu 
kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projektu Nr. 5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta”. Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz Likuma 
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”, likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likums” 62.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 20 gadiem 629 814,00 euro apmērā ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2019. 
projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II 
kārta”  realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.  

2. Kredītu 629 814,00 euro apmērā ieguldīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālā, 
nodrošinot līdzfinansējuma daļu projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta”  realizācijai. 

3. Palielināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālu par 629 814 daļām ar vienas 
daļas nominālvērtību 1,00 euro, pārskaitot naudas līdzekļus uz SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” kontu nedēļas laikā pēc aizņēmuma saņemšanas. 

4. Piešķirto finansējumu SIA „Saulkrastu komunālserviss” drīkst izmantot pēc pamatkapitāla 
palielināšanas reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.  

5. SIA „Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā, pēc pamatkapitāla palielināšanas 
reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, rakstiski informē Saulkrastu novada 
domes Finanšu un grāmatvedības nodaļu par pamatkapitāla palielināšanu.  

6. SIA “Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā pēc projekta starpatskaites 
apstiprināšanas iesniedz projekta gala atskaiti Saulkrastu novada domes Finanšu un 
grāmatvedības nodaļā. 

 
Lēmums Nr.511 protokola pielikumā 

 
§28 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei  
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” realizēšanai 
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Ziņo E.Grāvītis. Jautā Finanšu daļas vadītājam – finansistam Gatim Vīgantam par līguma 
noslēgšanu ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA). G.Vīgants paskaidro, ka, 
tiklīdz būs noslēgts līgums ar CFLA, tiks iesniegti dokumenti aizņēmuma ņemšanai.  
 
 Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista 13.03.2018. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.03.2018. sēdē (protokols Nr.3/2018§27), 
pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par 
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”. 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 20 gadiem 220 000,00 EUR apmērā, ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2019. projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Saulkrastu novadā” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības 
budžetu. 

 
Lēmums Nr.512 protokola pielikumā 

 
§29 

Par pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 
Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 12.februāra iesniegumu un pamatojoties uz 
Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu,  81.panta otrās daļas 1.punktu, 2009.gada 
13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 116.punktu, 
2017.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.SN14 „Par nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” 3.1. punktu, saskaņā 
ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 14.marta sēdes atzinumu (protokols 
Nr.3/2018§1),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
  
NOLEMJ:  

1. Atstāt spēkā 12.02.2018. izdoto Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 
2018.gadam Nr.18-3587. līdz 2018.gada 27.februārim. 

2. No 2018.gada 27.februāra spēkā stājas izdotais Maksāšanas paziņojumu par nekustamā 
īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.18-8852. 

 
Lēmums Nr.513 protokola pielikumā 
 

§30 
Par pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 

Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 14.februāra iesniegumu un pamatojoties uz 
Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu,  81.panta otrās daļas 1.punktu, 2009.gada 
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13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 116.punktu, 
2017.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.SN14 „Par nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” 3.1. punktu, saskaņā 
ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 14.marta sēdes atzinumu (protokols 
Nr.3/2018§2),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
 
NOLEMJ: 

1. Atstāt spēkā 12.02.2018. izdoto Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 
2018.gadam Nr.18-1769. 

 
Lēmums Nr.514 protokola pielikumā 
 

§31 
Par pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 16.februāra iesniegumu un pamatojoties uz 
Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu,  81.panta otrās daļas 1.punktu, 2009.gada 
13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 116.punktu, 
2017.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.SN14 „Par nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” 3.1. punktu, saskaņā 
ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 14.marta sēdes atzinumu (protokols 
Nr.3/2018§3),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
  
NOLEMJ: 

1. Atstāt spēkā 12.02.2018. izdoto Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 
2018.gadam Nr.18-2984. 

 
Lēmums Nr.515 protokola pielikumā 

§32 
Par pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 26.februāra iesniegumu un pamatojoties uz 
Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu,  81.panta otrās daļas 1.punktu, 2009.gada 
13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 116.punktu, 
2017.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.SN14 „Par nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” 3.1. punktu, saskaņā 
ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 14.marta sēdes atzinumu (protokols 
Nr.3/2018§4),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
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NOLEMJ: 

1. Atstāt spēkā 12.02.2018. izdoto Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 
2018.gadam Nr.18-2024. 

 
Lēmums Nr.516 protokola pielikumā 
 

§33 
Par pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 5.marta iesniegumu un pamatojoties uz Administratīvā 
procesa likuma 62.panta pirmo daļu,  81.panta otrās daļas 1.punktu, 2009.gada 13.jūlija saistošo 
noteikumu Nr.13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 116.punktu, saskaņā ar Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 14.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3/2018§5),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
 
NOLEMJ: 

1. Atstāt spēkā 12.02.2018. izdoto Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 
2018.gadam Nr.18-8195. 

 
Lēmums Nr.517 protokola pielikumā 
 

§34 
Par pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 5.marta iesniegumu un pamatojoties uz Administratīvā 
procesa likuma 62.panta pirmo daļu,  81.panta otrās daļas 1.punktu, 2009.gada 13.jūlija saistošo 
noteikumu Nr.13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 116.punktu, 2017.gada 30.augusta 
saistošo noteikumu Nr.SN14 „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” 3.1. punktu, saskaņā ar Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 2018.gada 14.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3/2018§6),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
 
NOLEMJ: 

1. Atstāt spēkā 12.02.2018. izdoto Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 
2018.gadam Nr.18-4622. 

2. No 2018.gada 15.marta stājas spēkā izdotais Maksāšanas paziņojumu par nekustamā 
īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.18-9128. 

 
Lēmums Nr.518 protokola pielikumā 
 

§35 
Par pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 

Ziņo E.Grāvītis. 
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 Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 10.marta iesniegumu un pamatojoties uz 
Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu,  81.panta otrās daļas 1.punktu, 2009.gada 
13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 116.punktu, 
2017.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.SN14 „Par nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” 3.1. punktu, saskaņā 
ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 14.marta sēdes atzinumu (protokols 
Nr.3/2018§16),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
 
NOLEMJ: 

1. Atstāt spēkā 12.02.2018. izdoto Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma 
nodokli 2018.gadam Nr.18-2875. 

2. No 2018.gada 13.marta stājas spēkā izdotais Maksāšanas paziņojumu par nekustamā 
īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.18-9010. 

 
Lēmums Nr.519 protokola pielikumā 
 

§36 
Par Saulkrastu novada domes lēmējvaras struktūrshēmas apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes 2018.gada 6.marta iesniegumu un 
pamatojoties Saulkrastu novada domes 2017.gada 27.decembra domes lēmumu (Prot. Nr. 20/2017 
§47) ir veiktas izmaiņas Saulkrastu novada domes lēmējvaras struktūrshēmā, paredzot domes 
priekšsēdētāja dalību Saulkrastu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijā.  

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3/2018, §11), un 
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēmu. 
2. Izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēmā stājas spēkā pēc 

apstiprināšanas domes sēdē. 
3. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības mājas lapā Saulkrastu novada 

pašvaldības lēmējvaras struktūrshēmu pēc tās spēkā stāšanās. 
 
Lēmums Nr.520 protokola pielikumā 

 
§37 

Par darba koplīguma noslēgšanu ar  
Saulkrastu novada izglītības iestāžu darbinieku arodbiedrībām  

un Saulkrastu novada izglītības iestādēm  
Ziņo E.Grāvītis. Koplīgumā nav iekļauta Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola (turpmāk 
– VJMMS). Jautājums par koplīguma noslēgšanu ar VJMMS tiks skatīts š.g. aprīļa domes sēdē.  
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone norāda, ka Darba likums atļauj piešķirt 
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papildatvaļinājumu vecākiem, kuriem ir bērni vecumā līdz 14 gadu vecumam, vai arī 
darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem. 
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika lūdz precizēt koplīguma projekta 8.2 punkta bērnu 
vecumu uz 14 gadi un 8.2.3 punktu papildināt ar vārdiem “vecumā līdz 16 gadiem”. Deputātiem 
nav iebildumu. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļa juristes 2018.gada 12.marta 
iesniegumu „Saulkrastu vidusskolas, Zvejniekciema vidusskolas, un pirmskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” darba koplīgumu projektu izskatīšanu,” kas skatīts Finanšu komitejas 2018.gada 
14.marta sēdē (protokols Nr.3/2018§14), un, pamatojoties uz Darba likuma 17.panta pirmo un 
trešo daļu, 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, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt darba koplīgumu ar Saulkrastu novada izglītības iestāžu darbinieku arodbiedrībām 
un Saulkrastu novada izglītības iestādēm. 

2. Pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku Aivaru Gavaru 
Saulkrastu novada domes vārdā parakstīt darba koplīgumu. 

 
Lēmums Nr.521 protokola pielikumā 
 

§38 
 Par bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem, nodarbināšanu vasaras periodā 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

 Lai nodrošinātu bērnu un jauniešu vecumā no 13-19 gadiem nodarbināšanu vasaras periodā 
darbos, kas noteikti 2002.gada 8.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.10 “Noteikumi par 
darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem” (turpmāk – MK noteikumi), 
pašvaldības budžetā ir paredzēts finansējums 2000 euro apmērā bērnu nodarbināšanai 
(atalgojumam) vasaras brīvlaikā. Bērnus paredzēts nodarbināt MK noteikumu 2.punkta 2.6.un 
2.10.apakšpunktā minētajos labiekārtošanas darbos. 

Bērnu un jauniešu nodarbinātības mērķis – nodrošināt iespēju iegūt darba prasmes, 
iemaņas, kā arī sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem. 

Pamatojoties uz Darba likuma 37.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 
2002.gada 8.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.10 “Noteikumi par darbiem, kuros atļauts 
nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem,” saskaņā ar Finanšu komitejas 2018.gada 14.marta sēdes 
atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noteikt bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās 
pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs un ir deklarēti Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā, nodarbinātības periodu no 2018.gada 4.jūnija līdz 25.augustam.  

2. Izveidot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
Labiekārtošanas daļā četras pagaidu amata vietas – palīgstrādnieks (profesijas kods 9329 
09). 
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3. Noteikt atalgojumu vienam nodarbināmajam par nodarbinātības periodu divas nedēļas (10 
darba dienas) četras stundas dienā 125 euro apmērā (tai skaitā darba devēja un darba 
ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas). 

4. Noteikt darbus, kuros nodarbināmi bērni: 
4.1. koku, ziedu un augu stādīšana un kopšana; 
4.2. laukumu un skvēru sakopšana. 

5. Izveidot darbinieku atlases grupu šādā sastāvā: 
5.1. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Labiekārtošanas daļas vadītājs; 
5.2. Sociālā dienesta vadītājs. 

6. Uzdot darbinieku atlasi veikt, prioritāri nodrošinot darba vietas sociāli mazaizsargāto 
ģimeņu bērniem (trūcīgas, maznodrošinātas, daudzbērnu ģimenes). Pārējie bērni un 
jaunieši nodrošināmi ar darba vietām pieteikumu iesniegšanas secībā, ja bērnu un jauniešu 
vecums ir no 13 līdz 19 gadiem, tie iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības un vidējās 
izglītības iestādēs un ir deklarēti Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.   

7. Nodarbinātības periodā darbu nodrošināt ne vairāk kā 16 bērniem un jauniešiem vecumā 
no 13 līdz 19 gadiem. 

8. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības interneta vietnē un Saulkrastu 
novada domes informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes ziņas” paziņojumu par 
pieteikšanos bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem nodarbinātībai vasaras 
periodā, nosakot, ka pieteikumi iesniedzami līdz 2018.gada 25.maijam, kā arī publicēt 
pieteikuma veidlapu. 

9. Darbinieku atlases grupai iesniegt personu sarakstu, ar kurām slēdzams darba līgums 
Lietvedības un personāla nodaļā līdz 2018.gada 30.maijam.  

 
Lēmums Nr.522 protokola pielikumā 

 
Plkst. 16.43 tiek izsludināts 10 min. pārtraukums. 
Sēdi atsāk plkst. 16.53 
 

§39 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis. 
A.Horsts uzdod jautājumu par pilnvarojumu. E.Grāvītis paskaidro, ka dāvinājuma līgums 
neattiecas uz zemi, iesniedzējs lūdz noslēgt zemes nomas līgumu par zemi zem viņam piederošas 
dārza mājas.  
 

 Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts /vārds, uzvārds/ 2018.gada 15.marta 
iesniegums (Saulkrastu novada domes reģistrācijas Nr.8.10/0320180379/IN2191).  

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 15.marta iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi 
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību” 7.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 
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1. Noslēgt uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds/ par Saulkrastu 
pašvaldībai piederoša zemes īpašuma “Mežvidi 116”, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330021236, kopplatība 589 m2, nomu. 

 
Lēmums Nr.523 protokola pielikumā 

 
§40 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts ceļi” valdes locekļa 22.02.2018. 
iesniegumu ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma ,,Veļas-1 A”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novadā ar kadastra apzīmējumu 80330032930, lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201), uz zemi dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101), Saulkrastu novada 
dome konstatē. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas 
datiem Nekustamā īpašuma noteiktais lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201), platība 0,0435 ha. 

Spēkā esošajā Saulkrastu novada teritorijas plānojumā Nekustamā īpašuma noteiktā 
plānotā izmantošana – transporta infrastruktūras teritorija. 
  Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 2. un 17.6 punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt zemes vienībai ,,Veļas-1 A”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā ar kadastra 
apzīmējumu 80330032930, lietošanas mērķi, nosakot lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 
1101) - platība 0,0435 ha. 

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

Lēmums Nr.524 protokola pielikumā 
 

§41 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis 
Blankenbergs paskaidro, ka tiek precizēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods, jo pēc Valsts 
zemes dienesta datiem zemes lietošanas mērķis ir noteikts kā meža zeme, bet domes 2006.gada 
lēmumā lietošanas mērķa kods bija kļūdaini ierakstīts. 
 

Saulkrastu novada domē saņemts Valsts zemes dienesta 16.03.2018. iesniegums ar 
lūgumu precizēt zemes vienības ar kadastra apz.80330010760 lietošanas mērķa kodu, kad 
lietošanas mērķis ir noteikts galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 
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Saskaņā ar 31.05.2006. Saulkrastu novada domes sēdes protokola izrakstu Nr.17 §19, 
nekustamā īpašuma noteiktais lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, platība 1.029 ha, NĪLM kods 0603, kas neatbilst noteiktajam lietošanas mērķim. 
 Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 2. un 17.6 punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apz.80330010760, Zvejniekciemā, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā, platība 1.029 ha, NĪLM kodu, nosakot NĪLM ir kods 0201. 

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

 
Lēmums Nr.525 protokola pielikumā 

 
§42 

Par Jauniešu mājas vadītāja iecelšanu amatā 
Ziņo E.Grāvītis. 
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone informē, ka ar domes priekšsēdētāja š.g. 
21.februāra rīkojumu tika izveidota konkursa komisija trīs locekļu sastāvā: priekšsēdētāja 
vietnieks Bruno Veide, izpilddirektors Andrejs Arnis,  Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja 
Sanita Saksone. Sludinājums tika publicēts domes mājaslapā, interneta portālā “CV-online” un 
Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā. Līdz 7.martam tika saņemti četru pretendentu 
pieteikumi. Uz interviju tika aicināti divi pretendenti. Komisija kā piemērotāko kandidātu Jauniešu 
mājas vadītāja amatam iesaka Ingūnu Feldmani. 
N.Līcis uzdod jautājumu, vai tika iesniegti konkursa komisijai pretendenta nākotnes plāni. 
S.Saksone atbild, ka viena no prasībām piesakoties konkursam bija iesniegt redzējumu par iestādes 
nākotnes darbību. 
N.Līcis pauž viedokli par iestādes “Jauniešu māja” darbību un vadītāja izvēli. Uzskata, ka 
konkursa nolikums tika piemeklēts vienam cilvēkam. Konkursa komisija bija izveidota trīs cilvēku 
sastāvā, bet paši jaunieši komisijas sastāvā iekļauti nebija. S.Saksone paskaidro, ka jaunieši nevar 
piedalīties darba intervijā, jo jaunieši ir pakalpojuma saņēmēji. 
S.Saksone skaidro, ka konkursa sludinājums tika veidots no iestādes “Jauniešu māja” nolikuma, 
kurš tika apstiprināts pagājušajā gadā, nolikumu izstrādāja N.Līcis.  
Diskusija par konkursa nolikuma punktu par sociālpedagoģisko darbu. Diskusijā piedalās: N.Līcis, 
S.Saksone. 
E.Grāvītis dod vārdu I.Feldmanei. 
Uzstājas I.Feldmane. Iestāde “Jauniešu māja” ir sabiedriskais centrs, kur tiek nodrošinātas 
intereses visiem novada iedzīvotājiem – sākot no bērna vecuma līdz seniora vecumam. Jauniešu 
mājai ir četri novirzieni – jauno vecāku skola “Bēbīšu skoliņa”, bērnu un pusaudžu brīva laika 
pavadīšana, jauniešu neformālās izglītības veicināšana un starppaaudžu mantojums sadarbībā ar 
senioriem. I.Feldmane pateicas tiem, kas viņu atbalsta. Informē par paveikto un iesākto iestādes 
darbu.  
A.Deniškāne pauž viedokli par Jauniešu mājas darbu ar skolām.  
I.Feldmane informē par jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kuru sastāvā ir visas iestādes, kuras 
realizē darbu ar bērniem, pusaudžiem un jauniešiem. Š.g. septembrī ir plānots pirmais Saulkrastu 
novadā jauniešu forums, kurā piedalīsies Saulkrastu novada jaunieši, Saulkrastu domes 
administrācija un lēmējvara, lai kopā risinātu ar jaunatni saistītos jautājumus.    
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N.Līcis jautā par konsultatīvās komisijas sastāvu. I.Feldmane atbild, ka sastāvā ir izpilddirektors 
Andrejs Arnis, Ervīns Grāvītis, Aiva Aparjode, Ivars Veide, abu vidusskolu pārstāvji, PA 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” pārstāvis, Pašvaldības policijas un Valsts policijas pārstāvji.  
I.Feldmane informē par plānotajiem pasākumiem.  

 
Ar Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja E.Grāvīša 2018.gada 21.februāra rīkojumu 

Nr.30 “Par konkursa komisijas izveidošanu” tika izveidota atklāta konkursa komisija pašvaldības 
iestādes “Jauniešu māja” vadītāja amata pretendentu atlasei (turpmāk- Komisija). Pēc vakancei 
atbilstošāko pretendentu uzklausīšanas, Komisija kā piemērotāko kandidātu Jauniešu mājas 
vadītāja amatam iesaka Ingūnu Feldmani. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka 
tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, L.Vaidere, M.Kišuro, 
S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
 
NOLEMJ: 

1. Iecelt Jauniešu mājas vadītāja amatā Ingūnu Feldmani ar 2018.gada 3.aprīli. 
2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 3.aprīlī. 
3. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām 

amatpersonu sarakstā. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.526 protokola pielikumā 

 
§43 

Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”  
direktora iecelšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone informē, ka līdz š.g. 7.martam tika 
saņemti 15 pretendentu pieteikumi. Septiņi kandidāti tika uzaicināti uz interviju. Pamatojoties uz 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 14.02.2018. lēmumu, trīs labākie kandidāti 
tika prezentēti domes deputātiem. Saskaņa ar iekšējiem noteikumiem komisijai jāizvirza vienu 
atbilstošāko kandidātu apstiprināšanai amatā. Komisija kā piemērotāko kandidātu pašvaldības 
aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora amatam iesaka Artūru Ancānu. 
N.Līcis pauž viedokli par konkursa komisijas darbu, par deputātu tikšanos ar pretendentiem.  
E.Grāvītis dod vārdu A.Ancānam.  
Uzstājas A.Ancāns. Informē deputātus par savu pieredzi. Prezentē sevi kā radošu un enerģisku, 
savus mērķus vienmēr cenšas sasniegt. Informē par konkursu organizēšanu Saulkrastu novadā, ir 
viens no iniciatoriem Saulkrastu uzņēmēju biedrības dibināšanā un darbībā. Redz Saulkrastu 
novadā lielu potenciālu, ir kritisks. Informē, ka daudzi no klātesošajiem ir saņēmuši no viņa 
kritiku, bet aicina deputātus izvērtēt viņa redzējumu par aģentūras darbību, CV un profesionālo 
pieredzi.  
N.Līcis pauž viedokli par izvirzīto pretendentu. Atzīst pretendentu kā ļoti enerģisku, ar ļoti labām 
idejām. Norāda, ka ir saņēmis Saulkrastu iedzīvotāju un kolēģu viedokli, kuri norādīja uz rakstura 
īpašībām, kas varētu traucēt šī nozīmīga amata veikšanu. Informē, ka ir saņēmis vēstuli no Ķekavas 
novada domes, ka pielikums pie A.Ancāna pieteikuma, rekomendācija tiek atsaukta, jo pašvaldība 
konstatē, ka liela daļa no rekomendācijā norādītajiem faktiem neatbilst patiesībai, kā arī 
rekomendācijai iztrūkst dokumenta izdošanas vietas nosaukums un dokumenta reģistrācijas 
numurs, līdz ar to tā uzskatāma par juridiski spēkā neesošu. N.Līcis pauž viedokli par A.Ancāna 
kandidatūru.  
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A.Ancāns izsaka izbrīni par viņa darba Ķekavas novada pašvaldībā analizēšanu, neizpratni par 
vēstuli par rekomendāciju. Informē par Ķekavas novadā paveiktajiem darbiem, par pieredzi 
Ķekavas novada Kultūras aģentūrā. Aicina deputātus balsot nevis par viņa kandidatūru, bet par 
pārmaiņām.  
N.Līcis ierosina veikt aizklātu balsošanu.  
S.Saksone piebilst, ka likums par pašvaldībām nosaka atsevišķus gadījumus, kad aizklāta 
balsošana var būt.  
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika papildina, ka likuma par pašvaldībām 40.pants nosaka, ka 
balsošana domes sēdēs ir atklāta un vārdiska.   
 

Ar Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja E.Grāvīša 2018.gada 21.februāra rīkojumu 
Nr.30 “Par konkursa komisijas izveidošanu” tika izveidota atklāta konkursa komisija pašvaldības 
aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora amata pretendentu atlasei (turpmāk- 
Komisija). Pēc vakancei atbilstošāko pretendentu uzklausīšanas, Komisija kā piemērotāko 
kandidātu pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora amatam iesaka 
Artūru Ancānu. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
9.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu 
vadītājus, Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 4.punktu un 21.panta ceturto daļu, kas 
nosaka, ka pašvaldības aģentūras direktoru amatā apstiprina pašvaldības dome uz pieciem gadiem, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-7 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
M.Kišuro, A.Horsts, A.Aparjode) „PRET”-4 (O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, S.Osīte, L.Vaidere), 
„ATTURAS”-3 (A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis), pildot likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas 
ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Ancāne, 
 
Lēmums nav pieņemts. 
 
 
Sēdi slēdz plkst.17.40 
 
Sēdi vadīja    
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
    
Sēdi protokolēja    
Lietvedības un personāla 
nodaļas vecākā lietvede 

  I.Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 05.04.2018. 
 
 


