
 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

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

 
DOMES SĒDES  

PROTOKOLS NR.11/2016 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 2016.gada 31.augustā 
Saulkrastu novadā 

Sēde sasaukta plkst. 15:00 
Sēdi atklāj plkst. 15:00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga Vaidere, Selga Osīte, Mārtiņš Kišuro, 
Igors Žukovs, Jurģis Grabčiks, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars 
Zonbergs, Andris Silavnieks 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis, pašvaldības 
izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila, Juridiskās 
nodaļas juriste Sabīna Podskočija, Juridiskās nodaļas juriste Gita Lipinika, Finanšu un 
grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
Solveiga Tiļuga, Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists 
Artis Blankenbergs, sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane 
Iestāžu vadītāji: bibliotēkas vadītāja Vizma Stūrmane, Vidzemes Jūrmalas mūzikas un mākslas 
skolas direktore Ieva Lazdauska, 
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Guntars Ozoliņš. 
 
Nepiedalās deputāti: 
Antra Deniškāne (attaisnotu iemeslu dēļ) 
Aiva Aparjode (iemesls nav zināms) 
Santa Ancāne (iemesls nav zināms) 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi. Lūdz papildināt darba kārtību ar šādiem 
jautājumiem: 

65. Par finansējuma piešķiršanu SAM 3.3.1. projektēšanas darbu uzsākšanai 
66. Par Latvijas – Šveices sadarbības līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas 

attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes 
iniciatīvu centru izveide” projekta īstenošanu 

67. Par Saulkrastu novada domes 2016.gada 27.jūlija lēmuma Nr.29 „Par zemes īpašuma 
,,Jaunbuši’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles organizēšanu, 
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu 
 

Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis aicina deputātus apstiprināt papildināto darba kārtību.  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 
 
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko 
personu datu aizsardzības likumu  
 

1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.07.2016. domes sēdes lēmumu izpildi 
 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

2. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un likvidēšanu un 

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

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

noteikšanu 
6. Par zemes vienību atdalīšanu, jaunu īpašumu izveidošanu, adreses un nosaukuma 

piešķiršanu, adreses likvidēšanu, lietošanas mērķa noteikšanu 
7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Saulkrastu 

komunālserviss” 
8. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Saulkrastu 

komunālserviss” 
 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
9. Par līguma noslēgšanu ar SIA „Rīgas Franču Skola” par pašvaldības līdzfinansēta privātās 

pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu 
10. Par līguma noslēgšanu ar SIA „Domiņš” par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas 

izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu 
11. Par līguma noslēgšanu ar SIA „Patnis un partneri” par pašvaldības līdzfinansēta privātās 

pirmsskolas izglītības iestādes 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 piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
16. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
17. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
18. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
19. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
20. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
21. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
22. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
23. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
24. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
25. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
26. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
27. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
28. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai 
personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” izdošanu 

29. Par deleģējumu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes dalībai ES projektā SAM 
8.3.5. 
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Finanšu komitejas lēmumi 
30. Par iekšējo noteikumu „Saulkrastu novada pašvaldības ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība” 

apstiprināšanu 
31. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis 

atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 
2017.gadā” izdošanu 

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

33. Par grozījumiem 27.07.2016 domes lēmumā Nr.10/2016§39 „Par līdzekļu piešķiršanu un 
grozījumiem 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžetā” 

34. Par finansējuma piešķiršanu kanalizācijas kolektora Silavas ielā, Zvejniekciemā 
būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai 

35. Par pašvaldības SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanu 
36. Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā 
37. Par avārijas situācijas novēršanu, aukstā ūdens ievada atjaunošanai Stirnu ielā 23, 

Saulkrastos 
38. Par pašvaldības īpašumu izslēgšanu no bilances 
39. Par siltumtrases Zvejniekciemā izslēgšanu no bilances 
40. Par grozījumu veikšanu projekta “LIFE EcosystemService” budžetā 
41. Par dalību SAM 9.2.4. izsludinātajā projektu konkursā 
42. Par pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un līgumu slēgšanu ar projektu 

īstenotājiem 
43. Par Saulkrastu novada domes 30.03.2016. lēmumu Nr.3§16, Nr.3§17 „Par zemes gabala 

nodošanu nomā” atcelšanu 
44. Par zemes īpašuma Pirmā iela 15, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles 

organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

45. Par zemes īpašuma Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

46. Par zemes īpašuma Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

47. Par zemes īpašuma Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

48. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar biedrību “Bērzu aleja 6” 
49. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
50. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
51. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
52. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
53. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
54. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
55. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
56. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

57. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
58. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
59. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu un 

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

noteikšanu 
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61. Par adreses piešķiršanu 
62. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta “ Multifunkcionāla jauniešu centra 

izveide Saulkrastos, Raiņa ielā 7” realizācijai 
63. Par pašvaldības delegācijas komandējumu uz Baltkrieviju 
64. Par domes priekšsēdētāja papildatvaļinājumu 
65. Par finansējuma piešķiršanu SAM 3.3.1. projektēšanas darbu uzsākšanai 
66. Par Latvijas – Šveices sadarbības līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas 

attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes 
iniciatīvu centru izveide” projekta īstenošanu 

67. Par Saulkrastu novada domes 2016.gada 27.jūlija lēmuma Nr.29 „Par zemes īpašuma 
,,Jaunbuši’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles organizēšanu, 
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu 

 
§1 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums  
par 27.07.2016. domes sēdes lēmumu izpildi 

 

Ziņo A.Arnis par 27.07.2016. domes sēdes lēmumu izpildi.  
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmums par deleģēšanas līguma slēgšanu ar 
pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu komunālserviss” – notika tikšanās ar SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” pārstāvjiem, tika saņemti priekšlikumi, šīs dienas domes sēdē 
atkārtoti tiks skatīts jautājums par deleģēšanas līguma slēgšanu. 27.07.2016. darba kārtības 
9.punkts “Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.februāra 
saistošajos noteikumos Nr.4 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā”” 
precizēšanu” – lēmuma izpilde procesā, saistošie noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai, atzinums vēl nav saņemts.  
Finanšu komitejas lēmums, darba kārtības 20.punkts, “Par precizējumiem 29.06.2016 domes sēdes 
lēmuma “Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību "Vidzemes Tūrisma asociācija"” pielikumā” 
– lēmuma izpilde procesā, līgums ir nosūtīts biedrībai, biedrība šai līguma redakcijai, attiecībā par 
atskaišu sniegšanu, nav devusi apstiprinājumu. Jautājums tiek risināts. 
Pārējie 27.07.2016. domes sēdes lēmumi ir izpildīti. 
Deputātiem jautājumu nav. 
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 
§2 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
ZIŅO N.Līcis. Zemesgabala īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība. Sagatavots darba 
uzdevums izstrādāt zemes ierīcības projektu. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 26.07.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
17.08.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 8, pamatojoties uz 
Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.10.2012. 
lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 02.08.2016. 
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Lauku iela (kadastra apzīmējums 80130030897), 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (protokola 1.pielikumā). 
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3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
§3 

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

ZIŅO N.Līcis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ pilnvarotās personas /vārds, uzvārds, 
deklarētās dzīvesvietas adrese/ 04.08.2016. iesniegumu par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, kas izskatīts 17.08.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
protokols Nr. 8, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 
08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, un 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 
apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA ,,BaltSurvey’’ izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Bražas’’ (kadastra Nr. 
80330010289), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ un ēkām ar kadastra 
apz.80330010289001 un 80330010289002 – Ganību iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme’’, kods 0601. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības 
kadastrālās uzmērīšanas. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ un ēkām ar kadastra 
apz.80330010289004 un 80330010289011– Ganību iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme’’, kods 0601. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības 
kadastrālās uzmērīšanas. 

4. Likvidēt adresi ,,Bražas’’, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts. 
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

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

§4 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma  

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
ZIŅO N.Līcis. Zemes ierīcības projekts izstrādāts pēc pašvaldības pasūtījuma. Zemes gabals 
Bērzu ielā 1A atrodas kāpu zonā – starp Pēterupi un Balto kāpu. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga iesniegumu par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, kas izskatīts 17.08.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
protokols Nr. 8, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro 
daļu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu un 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 
apakšpunktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA ,,ABC Construction’’ izstrādāto nekustamā īpašuma Bērzu iela 1A 
(kadastra apzīmējums 80130031411), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Piešķirt adresi un lietošanas mērķi zemes gabaliem: 
2.1. zemes ierīcības projektā liters ,,5’’ – Rīgas iela 75A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi –  ,,komercdarbības objektu apbūve, kods 0801” – platība 0,0685 
ha,  
2.2. zemes ierīcības projektā liters ,,3’’ – Rīgas iela 75, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi –  ,,pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kods 0908’’ – 
platība 0,1921 ha; 
2.3. zemes ierīcības projektā liters ,,9’’ – Rīgas iela 91B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’, kods 0601 – 
platība 0,0371 ha; 
2.4. zemes ierīcības projektā liters ,,6’’ – Rīgas iela 39, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’, kods 0601 – 
platība 0,1208 ha; 

3. Piešķirt nosaukumu un lietošanas mērķi zemes gabaliem: 
3.1. zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ – Kalnu iela 8A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt  lietošanas mērķi –  ,,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, kods 0501” – platība 2,6610 ha; 
3.2. zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Jaunā iela 15, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt  lietošanas mērķi –  ,,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, kods 0501” – platība 26,7296 ha; 
3.3. zemes ierīcības projektā liters ,,4’’ – Katrīnbādes iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt  lietošanas mērķi –  ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,7661 ha; 
3.4. zemes ierīcības projektā liters ,,10’’ – Katrīnbādes iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt  lietošanas mērķi –  ,,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, kods 0501” – platība 0,4989 ha; 
3.5. zemes ierīcības projektā liters ,,7’’ – Katrīnbādes iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt  lietošanas mērķi –  ,,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, kods 0501” – platība 8,1141 ha; 
3.6. zemes ierīcības projektā liters ,,8’’ – Bērzu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt  lietošanas mērķi –  ,,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, kods 0501” – platība 4,1379 ha. 

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

 
§5 

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

ZIŅO N.Līcis.  
 
 Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ un /vārds, uzvārds, deklarētās 
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dzīvesvietas adrese/ 11.08.2016. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kas 
izskatīts 17.08.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 8, 
pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 08.12.2015. Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, un 20.06.2006. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA ,,Delta kompānija’’, reģ.Nr. 40103411129, izstrādāto nekustamo īpašumu 
,,Astra 3’’, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kadastra apz. 80330031128) un, 
,,Astra 4’’, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kadastra apz. 80330030527, 
80330032997), zemes ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’  – ,,Astra 4’’, Astra, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme’’, kods 0601. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības 
kadastrālās uzmērīšanas. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – ,,Astra 3’’, Astra, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme’’, kods 0601. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības 
kadastrālās uzmērīšanas. 

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

 
§6 

Par zemes vienību atdalīšanu, jaunu īpašumu izveidošanu,  
adreses un nosaukuma piešķiršanu, adreses likvidēšanu,  

lietošanas mērķa noteikšanu 
ZIŅO N.Līcis. 

 
 Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 09.08.2016. iesniegumu, kas 
izskatīts 17.08.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.8, 

pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 
“Adresācijas noteikumi” 11. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 16.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ,,Lejasbražas’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330010039, izveidojot jaunus nekustamos īpašumus. 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010039 un ēkām un būvēm adresi 
Ganību iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot dalīto zemes 
lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0601, platība 0,12 ha 
un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, atlikusī 
platība pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas. 

3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010041 adresi Mārstaļu iela 57, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi - 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 1,575 
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ha. 
4. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010042 nosaukumu ,,Jaunbražas’’, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot zemes     lietošanas mērķi 
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  mežsaimniecība, kods – 0201, platība 4,1 
ha. 

5. Likvidēt adresi ,,Lejasbražas’’, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts. 
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

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

§7 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību 

SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
ZIŅO E.Grāvītis. Pēc 27.07.2016. domes sēdes un Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
līgums ir precizēts, pievienotas izmaksu tāmes. 
G.Ozoliņš informē, ka attiecībā uz līguma redakciju pretenziju nav. 
B.Veide norāda, ka līgums ir pretrunā ar Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas nolikumu. 
Komisija veic šādus uzdevumus: nodrošina finanšu līdzekļu izlietojuma racionālu plānošanu, 
izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus, izstrādā un iesniedz apstiprināšanai pašvaldības 
Ielu un ceļu fonda finanšu līdzekļu izlietošanas plānu, sniedz priekšlikumus pašvaldības budžeta, 
sagatavo sarakstus par pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas klasēm un prioritātēm un t.t. Šobrīd 
pašvaldība deleģē šos uzdevumus veikt SIA „Saulkrastu komunālserviss”. 
E.Grāvītis paskaidro, ka komisija saņem no sabiedrības, kā no ielu un ceļu uzturētāja, sarakstu ar 
veicamajiem darbiem, komisija vadoties no budžeta iespējām, izvērtē prioritātes. 
B.Veide – sabiedrībai jāveic darbi, ko komisija nolemj.  
G.Zonbergs par deleģēšanas līguma principu. Par uzraudzību, apsekošanu un operatīvu kopšanu 
pašvaldība maksā.  
B.Veide - kāpēc finanšu līdzekļus nevar novirzīt deleģētai organizācijai? 
E.Grāvītis paskaidro, ka kapitālsabiedrība, kas veic ielu un ceļu uzturēšanu, ir iestāde, kas vēlas 
nopelnīt pēc iespējas vairāk, pašvaldība ir maksātājs un vēlas gūt pārliecību, ka šie finanšu līdzekļi 
tiek ieguldīti atbilstoši paredzētajam mērķim. Ielu un ceļu komisija nodrošina šo kontroli. 
Debatēs piedalās: B.Veide, E.Grāvītis, G.Zonbergs, J.Grabčiks. 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības 
funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu - ielu, ceļu un laukumu 
būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļa 
nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt 
privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un 
ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar 
līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas 
noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu 
var veikt efektīvāk, kā pašvaldība. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu Saulkrastu novada 
dome ir izveidojusi pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Saulkrastu komunālserviss”, kuras 
darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir dažādu pakalpojumu sniegšana fiziskām un 
juridiskām personām, tai skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana.  

SIA „Saulkrastu komunālserviss” no 1991.gada Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā sekmīgi nodrošina no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
2.punktā noteikto autonomo funkciju, un nepārtraukti ir nodrošinājusi kvalitatīvu attiecīgo 
pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. SIA „Saulkrastu komunālserviss” darbība ir atbilstoša 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3. un 5.punktā noteiktajiem gadījumiem 
kad publiska persona var veikt komercdarbību, proti –deleģētā nozare ir stratēģiski svarīga nozare, 
un tās infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi. 
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Lai nodrošinātu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” sniegto 
pakalpojumu pieejamību visiem Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotājiem, ik gadu tiek 
izvērtēta nepieciešamība pašvaldības sabiedrībai piešķirt finanšu līdzekļus no Saulkrastu novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, kurš nosaka, ka šo 
likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai 
piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura 
galvenokārt veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam. Pašvaldība ir 100% kapitāla 
daļu turētāja pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Saulkrastu komunālserviss”.  

Pašvaldības SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbības joma un piešķirtās tiesības veikt 
pārvaldes uzdevumus un sniegt sabiedriskos pakalpojumus Saulkrastu pilsētas pašvaldībai izriet 
no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta. 
Ņemot vērā augstākminēto, Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2016.gada 17.augusta 
sēdes atzinumu (protokols Nr.8§10),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-11(E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-
nav, „ATTURAS”-1 (B.Veide), 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības SIA „Saulkrastu komunālserviss” par 
pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu - ielu, ceļu un laukumu būvniecību, 
rekonstruēšanu un uzturēšanu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.  

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības SIA „Saulkrastu komunālserviss” par 
pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu - ielu, ceļu un laukumu būvniecību, 
rekonstruēšanu un uzturēšanu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā (protokola 
2.pielikumā). 

3. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par deleģēšanas līguma 
noslēgšanu. 

§8 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību 

SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
ZIŅO E.Grāvitis. 
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-2 (B.Veide, I.Žukovs), „PRET”-nav, 
„ATTURAS”-10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, M.Kišuro, J.Grabčiks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
 
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta trešo un ceturto daļu, lēmuma projekts ir 
noraidīts. 

 
§9 

Par līguma noslēgšanu ar SIA „Rīgas Franču Skola” 
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes  

pakalpojuma nodrošināšanu 
ZIŅO G.Zonbergs 
  

Saulkrastu novada domē saņemts privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Mazais Princis” 
(turpmāk-Iestāde), reģistrācijas apliecības numurs 3701803076, licences Nr. V-7989, juridiskā 
adrese Biķernieku iela 33A, Rīga, vadītājas E.Kronbergas 2016.gada 25.jūlija iesniegums ar 
lūgumu noslēgt līgumu ar Iestādes dibinātāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas Franču 
Skola”, vienotais reģistrācijas numurs 40103309053, juridiskā adrese Biķernieku iela 33A, Rīga, 
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LV-1039 par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensācijas izmaksu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 17.augusta sēdes 
atzinumu (protokols Nr.8) atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas Franču Skola”, vienotais 
reģistrācijas numurs 40103309053, par pašvaldības kompensāciju izmaksu (protokola 
3.pielikumā). 

2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Franču Skola” norādītajā 
termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē spēku. 

  
Plkst.15:22  deputāts N.Līcis atstāj sēdes zāli 

 
§10 

Par līguma noslēgšanu ar SIA „Domiņš” 
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes  

pakalpojuma nodrošināšanu 
ZIŅO G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē saņemts privātās pirmsskolas izglītības iestādes „CreaKids” 
(turpmāk-Iestāde), reģistrācijas apliecības numurs 3701802859, licences Nr. V-8675, juridiskā 
adrese Kastrānes iela 5A, Rīga, LV-1084, vadītājas Dainas Kājiņas 2016.gada 12.augusta 
iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu ar Iestādes dibinātāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību  
„Domiņš”, reģistrācijas numurs 40103321094, juridiskā adrese Kastrānes iela 5A, Rīga, LV-1084, 
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu 
un pašvaldības kompensācijas izmaksu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 17.augusta sēdes 
atzinumu (protokols Nr.8) atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Domiņš”, reģistrācijas numurs 
40103321094, par pašvaldības kompensāciju izmaksu (protokola 4.pielikumā). 

2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Domiņš” norādītajā termiņā 
nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē spēku. 

  
§11 

Par līguma noslēgšanu ar SIA „Patnis un partneri” 
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes  

pakalpojuma nodrošināšanu 
ZIŅO G.Zonbergs 
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Saulkrastu novada domē saņemts privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Patnis” 
(turpmāk-Iestāde), reģistrācijas apliecības numurs 3501802798, licences Nr.V-6281, juridiskā 
adrese Gregora iela 13a, Rīga, LV-1046, valdes locekles Ingunas Vārtiņas 2016.gada 16.augusta 
iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu ar Iestādes dibinātāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
„Patnis un partneri”, reģistrācijas numurs 50003976021, juridiskā adrese Gregora iela 13a, Rīga, LV-
1046, par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensācijas izmaksu. 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 28.11.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 3.punktu pašvaldības kompensācijas apmērs par privātas pirmsskolas 
izglītības iestādes pakalpojuma saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir EUR 249,00 (divi simti 
četrdesmit deviņi euro, 00 centi). Ņemot vērā, ka SIA „Patnis un partneri”  izmaksas par 
pakalpojumu sastāda EUR 244,24 (divi simti četrdesmit četri euro, 24 centi), tad pašvaldības 
kompensācijas apmērs tiek noteikts EUR 244,24 (turpmāk-finansējuma summa). 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 17.augusta sēdes 
atzinumu (protokols Nr.8) atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Patnis un partneri”, reģistrācijas 
numurs 50003976021, par pašvaldības kompensāciju izmaksu (protokola 5.pielikumā). 

2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Patnis un partneri” norādītajā 
termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē spēku. 

  
§12  

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
ZIŅO G.Zonbergs.  
E.Grāvītis uzdod jautājumu, vai deputātiem ir iebildumi kompensāciju piešķiršanai. Ierosina 
piešķirt kompensācijas visiem 16 bērniem (no darba kārtības 12.līdz 27.jautājumam). Deputātiem 
iebildumu nav. 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 3.augustā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/ (turpmāk – iesniedzējs) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 
nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
17.augusta sēdē, pārbaudot iesniedzēja atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, ka 
iesniedzējs atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei”, 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
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Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
17.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§1), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.septembri līdz 2017.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/ 249 euro (divi simti četrdesmit 
deviņi euro) mēnesī par to, ka viņa dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ saņem SIA 
“LAIK”, reģistrācijas numurs 40003922099, privātās pirmsskolas iestādes “Pasaku 
valstība” pakalpojumu. 

2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēdzis lēmuma 2.punktā minēto 
līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
§13  

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 2.augustā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/ (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 
nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
17.augusta sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 2.punktā, 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
17.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§2), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.septembri līdz 2017.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/  171 euro (viens simts 
septiņdesmit viens euro) mēnesī par to, ka viņas meita /vārds, uzvārds, personas kods/  
saņem sertificētas aukles Gitas Bites pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443101402. 

2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto 
līgumu, lēmums zaudē spēku. 
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§14  
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 3.augustā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/  iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
17.augusta sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
17.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§3), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.septembri līdz 2017.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/ 228 euro (divi simti divdesmit 
astoņi euro) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē bērnu 
attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/  par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/  norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto 
līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
§15  

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 29.jūlijā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/  iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
17.augusta sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 2.punktā, 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
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nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
17.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§4), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.septembri līdz 2017.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/ 228 euro (divi simti divdesmit 
astoņi euro) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē bērnu 
attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/  par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/  norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto 
līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
§16  

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 8.augustā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/  iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
17.augusta sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 2.punktā, 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
17.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§5), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.septembri līdz 2017.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/  228 euro (divi simti divdesmit 
astoņi euro) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē bērnu 
attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/  par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/  norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto 
līgumu, lēmums zaudē spēku. 
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§17 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 5.augustā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/  iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzējas meitai /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/  nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
17.augusta sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei”, 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
17.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§6), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.septembri līdz 2017.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/ 249 euro (divi simti četrdesmit 
deviņi euro) mēnesī par to, ka viņas meitai /vārds, uzvārds, personas kods/ saņem SIA 
“LAIK”, reģistrācijas numurs 40003922099, privātās pirmsskolas iestādes “Pasaku 
valstība” pakalpojumu. 

2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/  par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/  norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto 
līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
§18  

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 10.augustā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/  iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzēja dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
17.augusta sēdē, pārbaudot iesniedzēja atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, ka 
iesniedzējs atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 2.punktā, 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem, bet 
atbilstoši saistošo noteikumu 2.punktā norādītajam, iesniedzēja dēls sasniegs 1,5 gadu vecumu 
2016.gada 28.augustā. Ievērojot iepriekš minēto, pašvaldības kompensācija var tikt piešķirta sākot 
ar 2016.gada 28.augustu. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
17.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§7), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 28.augustu līdz 2017.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/  228 euro (divi simti divdesmit 
astoņi euro) mēnesī par to, ka viņa dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē bērnu 
attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt līgumus ar /vārds, uzvārds/  par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību: 
2.1. Par periodu no 2016.gada 28.augusta līdz 2016.gada 31.augustam; 
2.2. Par periodu no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam. 

3. Noteikt līgumu noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/  norādītajā termiņā nav noslēdzis lēmuma 2.punktā minētos 
līgumus, lēmums zaudē spēku. 

 
§19  

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 10.augustā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/  iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzējas meitai /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
17.augusta sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
17.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§8), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.septembri līdz 2017.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/ 228 euro (divi simti divdesmit 
astoņi euro) mēnesī par to, ka viņas meita /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē bērnu 
attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 
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2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/  par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/  norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto 
līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
§20  

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 12.augustā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/  iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
17.augusta sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
17.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§9), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.septembri līdz 2017.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/  228 euro (divi simti divdesmit 
astoņi euro) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē bērnu 
attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/  par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/  norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto 
līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
§21  

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 11.augustā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/  iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
17.augusta sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
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netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
17.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§10), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.septembri līdz 2017.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/  228 euro (divi simti divdesmit 
astoņi euro) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē bērnu 
attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/  par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/  norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto 
līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
§22  

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 16.augustā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/  iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/  nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
17.augusta sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
17.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§11), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.septembri līdz 2017.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/  228 euro (divi simti divdesmit 
astoņi euro) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē bērnu 
attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 
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2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/  par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/  norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto 
līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
§23  

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 16.augustā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/  iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzēja dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
17.augusta sēdē, pārbaudot iesniedzēja atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, ka 
iesniedzējs atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
17.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§12), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.septembri līdz 2017.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/  228 euro (divi simti divdesmit 
astoņi euro) mēnesī par to, ka viņa dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē bērnu 
attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/  par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/  norādītajā termiņā nav noslēdzis lēmuma 2.punktā minēto 
līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
§24  

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/  

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 4.augustā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/  iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzējas meitai /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/  nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
17.augusta sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
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programmas apguvei” (turpmāk – saistošie noteikumi) 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem 
kritērijiem, bet atbilstoši saistošo noteikumu 2.punktā norādītajam, iesniedzējas meita sasniegs 1,5 
gadu vecumu 2016.gada 2.septembrī. Ievērojot iepriekš minēto, pašvaldības kompensācija var tikt 
piešķirta sākot ar 2016.gada 2.septembri.  

Saskaņā ar saistošo noteikumu 3.punktu pašvaldības kompensācijas apmērs par privātas 
pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 249,00 euro 
(divi simti četrdesmit deviņi euro, 00 centi). Ņemot vērā, ka SIA „Patnis un partneri”  (turpmāk – 
Iestāde) izmaksas par pakalpojumu sastāda 244,24 euro (divi simti četrdesmit četri euro, 24 centi), 
tad pašvaldības kompensācijas apmērs Iestādei tiek noteikts 244,24 euro. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
17.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§13), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 2.septembri līdz 2017.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/ 244,24 euro (divi simti 
četrdesmit deviņi euro) mēnesī par to, ka viņas meita /vārds, uzvārds, personas kods/  
saņem SIA “Patnis un Partneri” privātās pirmsskolas iestādes “Patnis” (izglītības iestādes 
reģistrācijas numurs 3501802798) pakalpojumu. 

2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/  par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/  norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto 
līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
§25  

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 10.augustā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/  iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzējas meitai /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/  nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
17.augusta sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” (turpmāk – saistošie noteikumi)  4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem 
kritērijiem.  

Saskaņā ar saistošo noteikumu 3.punktu pašvaldības kompensācijas apmērs par privātas 
pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 249,00 euro 
(divi simti četrdesmit deviņi euro, 00 centi). Ņemot vērā, ka SIA „Patnis un partneri”  (turpmāk – 
Iestāde) izmaksas par pakalpojumu sastāda 244,24 euro (divi simti četrdesmit četri euro, 24 centi), 
tad pašvaldības kompensācijas apmērs Iestādei tiek noteikts 244,24 euro. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
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vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
17.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§14), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.augustu līdz 2017.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/  244,24 euro (divi simti 
četrdesmit deviņi euro) mēnesī par to, ka viņas meita /vārds, uzvārds, personas kods/  
saņem SIA “Patnis un Partneri” privātās pirmsskolas iestādes “Patnis” (izglītības iestādes 
reģistrācijas numurs 3501802798) pakalpojumu. 

2. Noslēgt līgumus ar /vārds, uzvārds/  par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību: 
2.1. Par periodu no 2016.gada 1.augusta līdz 2016.gada 31.augustam; 
2.2. Par periodu no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam. 

3. Noteikt līgumu noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/  norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minētos 
līgumus, lēmums zaudē spēku. 

 
§26  

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 26.jūlijā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/  iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/  nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
17.augusta sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
17.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§15), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.augustu līdz 2017.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/  249 euro (divi simti četrdesmit 
deviņi euro) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ saņem privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes “Mazais Princis” (izglītības iestādes reģistrācijas numurs 
3701803076) pakalpojumu. 
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2. Noslēgt līgumus ar /vārds, uzvārds/  par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību: 
2.2. Par periodu no 2016.gada 1.augusta līdz 2016.gada 31.augustam; 
2.2. Par periodu no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam. 

3. Noteikt līgumu noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/  norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minētos 
līgumus, lēmums zaudē spēku. 

 
§27  

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 11.augustā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/  iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzējas meitai /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/  nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
17.augusta sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 4.1-4.4. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem, bet atbilstoši saistošo 
noteikumu 5.3.punktā norādītajam, iesniedzējas meitai tiks nodrošināta vieta privātajā pirmsskolā 
“CreaKids” no 2016.gada 29.augusta. Ievērojot iepriekš minēto, pašvaldības kompensācija var tikt 
piešķirta sākot ar 2016.gada 29.augustu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
17.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§16), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 29.augustu līdz 2017.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/ 249 euro (divi simti četrdesmit 
deviņi euro) mēnesī par to, ka viņas meita /vārds, uzvārds, personas kods/ saņem SIA 
“Domiņš”, reģistrācijas numurs 40103321094, privātās pirmsskolas iestādes “CreaKids” 
pakalpojumu. 

2. Noslēgt līgumus ar /vārds, uzvārds/  par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību: 
2.3. Par periodu no 2016.gada 29.augusta līdz 2016.gada 31.augustam; 
2.2. Par periodu no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam. 

3. Noteikt līgumu noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/  norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minētos 
līgumus, lēmums zaudē spēku. 

 
Plkst. 15:24 ierodas N.Līcis 
 

§28  
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai 
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personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” izdošanu 

ZIŅO G.Zonbergs 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” 
projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu (17.08.2016. protokols Nr.8/2016§19) 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar 
vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei”” (protokola 6.pielikumā). 

2. Izdotos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai. 

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

§29 
Par deleģējumu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta  

pārvaldes dalībai ES projektā SAM 8.3.5. 
ZIŅO G.Zonbergs. 
 

Izskatot Saulkrastu novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas S.Tiļugas 
12.08.2016. iesniegumu, ar lūgumu deleģēt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi būt par 
sadarbības partneri Valsts izglītības un attīstības aģentūrai (turpmāk – VIAA) – Eiropas 
Savienības  (ES) Sociālā un kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 
8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, slēdzot ar VIAA sadarbības līgumu,  
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un trešo daļu, un 
Saulkrastu novada domes  25.11.2009. sēdē ar lēmumu  Nr. 13§97 apstiprinātā Pierīgas izglītības 
un sporta pārvaldes nolikuma 2.1.10.punktu, un Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas 17.08.2016. atzinumu (protokols Nr.8/2016 §21), 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks) 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Deleģēt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi būt par sadarbības partneri Valsts 
izglītības un attīstības aģentūrai - ES Sociālā un kohēzijas fonda darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. 

 
§30  

Par iekšējo noteikumu „Saulkrastu novada pašvaldības  
ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšanu 
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ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības ceļu 
fonda pārvaldīšanas kārtība” projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu, likuma „Par autoceļiem” 12.panta astoto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 
11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto 
līdzekļu izlietošanas kārtība” un Finanšu komitejas atzinumu (17.08.2016. protokols 
Nr.8/2016§13), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Saulkrastu novada pašvaldības 
ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība” (protokola 7.pielikumā). 

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

§31 
Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis  

atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem  
Saulkrastu novada pašvaldībā 2017.gadā” izdošanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
N.Līcis par sarakstu par vidi degradējošām ēkām. Līdz kuram datumam jāapstiprina saraksts, lai 
piemērotu paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi? 
A.Gavars informē, ka saraksts jāapstiprina līdz oktobra beigām. 
L.Vaidere jautā, vai tiek apsekotas ar tūrismu saistītas aktivitātes vai bērnu nometnes? Vai bērnu 
nometņu organizatori maksā paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli? 
A.Gavars paskaidro, ja organizators nodarbojas ar komercdarbību, tam jābūt deklarētam. Jāskatās, 
kāds ir ēku lietošanas mērķis. 
E.Grāvītis – nometņu organizatori vairs ar pašvaldību savu darbību nesaskaņo, nav informācijas. 
Debatēs piedalās: L.Vaidere, E.Grāvītis, A.Gavars, J.Grabčiks.  
N.Līcis – likumā par nekustamā īpašuma nodokli 1.panta 2.1.punktā minēts, ka ar nekustamā 
īpašuma nodokli apliek inženierbūves — laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas 
stāvlaukumi, ja pašvaldība to ir noteikusi savos saistošajos noteikumos, kas publicēti līdz 
pirmstaksācijas gada 1.novembrim. 
A.Gavars paskaidro, ka šāda veida inženierbūves sākumā jāreģistrē kadastrā. 
J.Grabčiks par saistošo noteikumu 2.punktu – “Ar nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja 
palīgēkas platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus”. 
A.Gavars paskaidro, ka pašvaldība drīkst izvēlēties vai savā teritorijā aplikt ar paaugstinātu 
nodokli vai neaplikt.  
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek piemērots 
nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu 
novada pašvaldībā 2017.gadā” projektu, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 3.panta 1.4 daļu, 9.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 1.punktu un Finanšu komitejas atzinumu (17.08.2016. protokols 
Nr.8/2016§14), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Kārtība, kādā tiek piemērots 
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nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem 
Saulkrastu novada pašvaldībā 2017.gadā” (protokola 8.pielikumā). 

2. Izdotos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai. 

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

§32  
Par saistošo noteikumu  

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

ZIŅO E.Grāvītis. Noteikumi tiek papildināti ar 64.punktu – ar iespēju piedalīties Domes sēdes 
norisē ar videokonferences palīdzību, ja deputāts Domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības 
stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties Domes sēdes norises vietā. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums”” projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 
24.pantu un Finanšu komitejas atzinumu (17.08.2016. protokols Nr.8/2016§15), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums”” (protokola 9.pielikumā). 

2. Izdotos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai. 

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

§33 
Par grozījumiem 27.07.2016 domes lēmumā Nr.10/2016§39  

„Par līdzekļu piešķiršanu un grozījumiem  
2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžetā” 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolantas 
Rudzītes 10.08.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
17.08.2016. sēdē (protokols Nr.8/2016), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  
1. Izslēgt 27.07.2016 domes sēdes lēmumā Nr.10/2016§39 „Par līdzekļu piešķiršanu un 

grozījumiem 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžetā” 1.punktu un izteikt lēmumu 
šādā redakcijā: 

“1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos: 
1.1. samazināt “Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola” (Struktūrvienība 101) 

budžeta izdevumu plānu: 
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1.1.1. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 900,00 euro; 
1.1.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 213,00 euro; 
1.1.3. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 200,00 euro.  
1.2. palielināt “Ēku apsaimniekošana” (Struktūrvienība 017217) budžeta izdevumu 

plānu: 
1.2.1. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 1313,00 euro, lai atmaksātu Ostas iela 

15 ēkas krāšņu remontdarbus.  
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot tajā 
skaitā 1. punktā, 2. punktā un 3.punktā minētos grozījumus.” 

 
§34 

Par finansējuma piešķiršanu kanalizācijas kolektora Silavas ielā, Zvejniekciemā 
būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

 Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista 
A.Blankenberga 16.08.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 17.08.2016. sēdē (protokols Nr.8/2016§10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt 4000,00 euro kanalizācijas kolektora Silavas ielā, Zvejniekciemā būvprojekta 
izstrādei un autoruzraudzībai no speciālā budžeta “Privatizācijas fonds” (fin.26), 
ekonomiskās klasifikācijas EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
būvniecība). 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN2/2016 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§35 

Par pašvaldības SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanu 
ZIŅO E.Grāvītis. 
H.Bila – lūdz precizēt lēmuma projekta 6.punktu, svītrot vārdus "Pēc tam, kad veikta daļu apmaksa 
un jaunās daļas ierakstītas dalībnieku reģistrā. Iesniegt Saulkrastu novada domē Uzņēmuma 
reģistra lēmumu.” Deputātiem nav iebildumu. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 21.07.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.08.2016. sēdē (protokols Nr.8/2016§6), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 41. 
panta trešo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 49., 
62., 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Komerclikuma 153., 154., 196., 198. un 201.pantu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piekrist atsavināt un palielināt Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk-Pašvaldības) SIA 



27 
 

„Saulkrastu komunālserviss” (turpmāk-Sabiedrība) pamatkapitālu, izdarot mantisku 
ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā. 

2. Uzdot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai organizēt mantiskā ieguldījuma 
novērtēšanu Saulkrastu pašvaldības inženierbūvēm-siltumtrase 59,5 metri Vidrižu ielā, 
saskaņā ar pielikumu (protokola 10.pielikumā), siltumtrase Ainažu ielā 34b uz A.Kalniņa 
ielu 1A, Saulkrastu novadā un mantiskā novērtējuma atzinumu nodot Sabiedrības valdes 
loceklim Guntaram Ozoliņam.  

3. Uzdot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai vienlaicīgi ar mantiskā novērtējuma 
atzinuma nodošanu Sabiedrībai sagatavot šim lēmumam atbilstošu nodošanas – 
pieņemšanas aktu un nodot Saulkrastu pašvaldības inženierbūves-siltumtrasi 59,5 metri 
Vidrižu ielā (saskaņā ar pielikumu), siltumtrasi Ainažu ielā 34b uz A.Kalniņa ielu 1A, 
Saulkrastu novadā Sabiedrības valdes loceklim Guntaram Ozoliņam, kuru Saulkrastu 
novada domes vārdā pilnvarots parakstīt Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars 
Gavars. 

4. Uzdot Sabiedrības valdes loceklim Guntaram Ozoliņam pieņemt ar nodošanas – 
pieņemšanas aktu Saulkrastu pašvaldības inženierbūves-siltumtrasi 59,5 metri Vidrižu ielā 
(saskaņā ar pielikumu), siltumtrasi Ainažu ielā 34b uz A.Kalniņa ielu 1A, Saulkrastu 
novadā.  

5. Pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvim domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim 
piedalīties Sabiedrības dalībnieku sapulcē un balsot „par” šim lēmumam atbilstošu 
pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu un statūtu grozījumu 
apstiprināšanu, kā arī parakstīt šim lēmumam atbilstošus dokumentus.  

6. Sabiedrības valdes loceklim Guntaram Ozoliņam nodrošināt visu darbību veikšanu, kas 
saistītas ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. 

7. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc pamatkapitāla 
palielināšanas reģistrācijas komercreģistra iestādē izslēgt no Saulkrastu novada pašvaldības 
bilances inženierbūvi - siltumtrasi 59,5 metri Vidrižu ielā, ekspluatācijā no 30.09.2000., un 
inženierbūvi - siltumtrasi Ainažu ielā 34b uz A.Kalniņa ielu 1A, ekspluatācijā no 
30.06.2003., Saulkrastos, Saulkrastu novadā, par kopējo bilances uzskaites vērtību 
30 590,32 euro, nolietojums 30 590,32 euro, atlikusī vērtība 0,00 euro uz 31.08.2016  
Numurs Nosaukums Uzskaites 

vērt., EUR 
Nolietojums, 

EUR 
Atlikusī vērt., 

EUR 
1312 siltumtrase 59.5 metri 

Vidrižu iela  
 

12 092,99 
 

12 092,99 
 

0,00 
1314 siltumtrase Ainažu ielā 

34b uz A.Kalniņa ielu 
1A  

 
18 497,33 

 
18 497,33 

 
0,00 

KOPĀ 30 590,32 30 590,32 0,00 
  

§36 
Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā  

ZIŅO E.Grāvītis 
 

 Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka A.I.Zaharāna 15.08.2016. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.08.2016. sēdē (protokols 
Nr.8/2016§11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos: 
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1.1. samazināt izdevumu pozīcijas “Pašvaldības policija” (Struktūrvienība 05) budžeta 
izdevumu plānu: 

1.1.1. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 
2847,00 EUR. 

1.2. palielināt izdevumu pozīcijas “Pašvaldības policija” (Struktūrvienība 05) izdevumu 
plānu: 

1.2.1. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 700,00 EUR, 
sakaru tehnikas iegādei; 

1.2.2. EKK 2242 (Transporta līdzekļu uzturēšana, remonts) par 2000 EUR, lai 
nodrošinātu Saulkrastu pašvaldības policijas transportlīdzekļu 
uzturēšanu. 

1.3. palielināt izdevumu pozīcijas “Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās 
pamatfunkcijās - PVN” (Struktūrvienība 0122) izdevumu plānu: 

1.3.1. EKK 2512 (Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi), lai 
atmaksātu PVN reverso maksājumu. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN2/2016 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§37 

Par avārijas situācijas novēršanu, aukstā ūdens ievada atjaunošanai  
Stirnu ielā 23, Saulkrastos 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājas 
S.Tībergas 16.08.2016 Nr.1-13/57. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 17.08.2016. sēdē (protokols Nr.8/2016§12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt 4200,00 euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem izdevumu pozīcijā “Ēku 
apsaimniekošana” (Struktūrvienība 017217) klasifikācijas kodā (EKK) 2241 (Ēku, būvju, 
telpu remonts), lai novērstu avārijas situāciju kanalizācijai Stirnu ielā 23, Saulkrastos. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot tajā 
skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§38 

Par pašvaldības īpašumu izslēgšanu no bilances  
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes PĪAN nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 
19.07.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 17.08.2016. Finanšu komitejas 
sēdē, protokols Nr.8, pamatojoties uz 15.07.2016. ierakstu Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu 
nodalījumā Nr. 368-6 par īpašnieka maiņu, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ: 
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1. Izslēgt no Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības bilances dzīvokļa īpašumu Varoņu 
iela 37A-6, Valka (kadastra apz. 94019000110), platība 33,7 kv.m. grāmatvedības bilances 
konts 1211, pamatlīdzekļu inventarizācijas Nr.1149, uzskaitē no 31.10.2015., sākotnējā 
uzskaites vērtība 4268,62 euro, nolietojums 827,52 euro. Atlikusī vērtība uz 31.07.2016. 
3441,10 euro. 

 
§39 

Par siltumtrases Zvejniekciemā izslēgšanu no bilances 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista 
A.Blankenberga 21.07.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 17.08.2016. sēdē (protokols Nr.8/2016§10), un pamatojoties uz Latvijas grāmatvedības 
standarta Nr.7.”Pamatlīdzekļi” IX.daļas 66.2.punktā noteikto, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Izslēgt no Saulkrastu novada domes ilgtermiņu ieguldījumu sastāva inženierbūvi, 
siltumtrasi Zvejniekciemā, uzskaitē no 31.01.2003, ar sākotnējo vērtību 26685.90 euro, 
nolietojums uz 31.08.2016 26685.90 euro, atlikusī vērtība uz 31.08.2016 0.00 euro. 

 
§40 

Par grozījumu veikšanu projekta “LIFE EcosystemService” budžetā 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas 
Solveigas Tiļugas 28.07.2016. iesniegumu par nepieciešamajiem budžeta grozījumiem Eiropas 
Komisijas LIFE + Vides politikas un pārvaldības programmas līdzfinansēta projekta “Ekosistēmu 
un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un 
pārvaldībā” (Assesment of ecosystems and their services for nature biodiversyty conservation and 
managment (Life EcosystemServices)), Granta vienošanās Nr. LIFE ENV/LV/000839, budžetā, 
kas izskatīts 17.08.2016. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr. 8/2016§8) un pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Veikt grozījumus projekta “LIFE EcosystemService” budžetā, struktūrvienības Nr. 
017248, pārdalot līdzekļus EUR 800,- (astoņi simti euro) no EKK pozīcijas 2279 (Pārējie 
klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) uz EKK pozīciju 5240 (Pamatlīdzekļi). 

 
§41 

Par dalību SAM 9.2.4. izsludinātajā projektu konkursā 
ZIŅO E.Grāvītis. 
S.Tiļuga informē, ka projekts vērsts uz pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanas pasākumu 
īstenošanu – sākumskolas bērnu apmācības peldēšanā, lekcijas par veselības dzīvesveidu. Finanšu 
līdzekļi tiks izlietoti bērnu vešanai uz peldbaseinu, peldēšanas nodarbībām ar instruktoru. Projekta 
mūža ilgums līdz 2019.gadam. 
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Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu 
vadītājas Anitas Līces 2016. gada 8. augusta iesniegumu par Centrālās finanšu līgumu aģentūras 
saņemto uzaicinājumu iesniegt projekta pieteikumu 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākumā “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, kas izskatīts 2016. gada 17. augusta 
Finanšu komitejas sēdē, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās 
daļas 6. punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Iesniegt projekta pieteikumu 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākumā “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” par kopējo summu 62 865,00 
euro. 

 
§42 

Par pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un līgumu slēgšanu ar 
projektu īstenotājiem 

ZIŅO E.Grāvītis.  
 
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes rīkotā projektu konkursa rezultātiem, kas tika rīkots 

atbilstoši 2016. gada 30. marta domes sēdē (protokols Nr.3/2016§38) apstiprinātajam Nolikumam 
par Saulkrastu novada domes finansējuma piešķiršanu no projektu atbalsta fonda, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Vērtēšanas komisijas (izveidota ar 2016. gada 30. marta domes lēmumu 
(protokols Nr.3/2016§38)) lēmumu par šādu projektu apstiprināšanu:  
1.1. “Bērnu rotaļu laukums Bērzu aleja 5”, iesniedzējs - biedrība “Bērzu aleja 5”, 

adrese: Bērzu aleja 5, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, LV-2161; 
1.2. ”Atpūta visai ģimenei”, iesniedzējs IK “Āres 99”, adrese: Āres 99, Saulkrastu 

novads, Saulkrastu pagasts, LV-2160. 
2. Noslēgt līgumu ar projekta īstenotāju biedrību “Bērzu aleja 5” par iesniegtā projekta „ 

Bērnu rotaļu laukums Bērzu aleja 5” realizēšanu, pašvaldības līdzfinansējums 750,00 
euro. 

3. Noslēgt līgumu ar projekta īstenotāju IK “Āres 99” par iesniegtā projekta “Atpūta visai 
ģimenei” realizēšanu, pašvaldības līdzfinansējums 750,00 euro. 

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

 
§43 

Par Saulkrastu novada domes 30.03.2016. lēmumu Nr.3§16, Nr.3§17 
„Par zemes gabala nodošanu nomā” atcelšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 17.08.2016. iesniegumu, 
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kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.08.2016. sēdē, protokols Nr.8, 
Saulkrastu novada dome konstatē: 

1) Saulkrastu novada domes 30.03.2016. sēdē tika pieņemti divi lēmumi - Nr.3§16 un 
Nr.3§17 par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu zemes īpašumu Raiņa ielā 16 un Raiņa ielā 
18, Saulkrastos, Saulkrastu novadā iznomāšanu. Saskaņā ar abiem lēmumiem - pieteikšanās uz šo 
zemes īpašumu nomu tika noteikta līdz 12.04.2016. ieskaitot; 

2) uz abu zemes īpašumu nomu 12.04.2016. tika iesniegti pieteikumi no diviem 
pretendentiem – SIA „Baltijas Dizaina Aģentūra”, reģ.Nr. 40003570080, juridiskā adrese Alfrēda 
Kalniņa iela 1A - 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads un SIA „Katrīnbādes placis”, reģ.Nr. 
40103882816, juridiskā adrese Paula Lejiņa iela 16 - 92, Rīga; 

3) Saulkrastu novada domē no SIA „Katrīnbādes placis” 22.04.2016. saņemts iesniegums 
ar lūgumu atcelt domes 30.03.2016. lēmumu un organizēt atklātu izsoli par zemes īpašuma Raiņa 
iela 16 nomas tiesībām, bet no SIA „Baltijas Dizaina Aģentūra” attiecībā uz abu pašvaldības zemes 
īpašumu nomu saņemti šādi iesniegumi:18.04.2016. par zemes īpašuma Raiņa iela 18 nomas 
līguma noslēgšanu ar SIA „Baltijas Dizaina Aģentūra”,  02.05.2016. pretenzija par SIA 
„Katrīnbādes placis” 22.04.2016. iesniegumu un pašvaldības rīcību, 04.08.2016. par līguma 
noslēgšanu par pašvaldības īpašuma Raiņa iela 16 nomu. 
 Ar 15.06.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu (protokols Nr.6, 
§12) jautājums par nomnieka SIA „Baltijas Dizaina Aģentūra” apstiprināšanu un līguma 
noslēgšanu par zemes īpašuma Raina ielā 16, Saulkrastos, nomu virzīts izskatīšanai Saulkrastu 
novada domes 29.06.2016. sēdē. Izskatot jautājumu Saulkrastu novada domes 29.06.2016. sēdē, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, lēmumu nepieņēma. 
 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 77.panta otro daļu „Pašvaldības īpašums 
izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan 
nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības 
kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus 
(pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes).”. 
Atbilstoši 77.panta ceturtajai daļai „To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem 
nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību 
apmierināšanai [..]”. Tātad, veicot saimniecisko darbību, tajā skaitā apsaimniekojot pašvaldības 
īpašumu, slēdzot zemes nomas līgumus, pašvaldība darbojas kā privāto tiesību subjekts. 
 Izvērtējot izveidojušos situāciju, ka noslēdzot zemes nomas līgumus, Saulkrastu novada 
pašvaldība var tikt iesaistīta tiesvedībās, kas var radīt pašvaldībai neatgriezeniskus zaudējumus,  
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 
1036.pantu un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.08.2016. sēdes atzinumu, protokols 
Nr.8, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-8 (E.Grāvītis, B.Veide, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks, I.Žukovs, M.Kišuro), „PRET’’-4 (N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks), „ATTURAS”-nav , 
NOLEMJ: 

1. Atcelt Saulkrastu domes 30.03.2016. lēmumu Nr.3§16 „Par zemes gabala nodošanu 
nomā”. 

2. Atcelt Saulkrastu domes 30.03.2016. lēmumu Nr.3§17 „Par zemes gabala nodošanu 
nomā”. 

3. Lēmumu nosūtīt SIA „Baltijas Dizaina Aģentūra”, reģ.Nr. 40003570080, juridiskā adrese 
Alfrēda Kalniņa iela 1A - 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads un SIA „Katrīnbādes placis”, 
reģ.Nr. 40103882816, juridiskā adrese Paula Lejiņa iela 16 - 92, Rīga. 

 
§44 

Par zemes īpašuma Pirmā iela 15, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 
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ZIŅO E.Grāvītis 
 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 16.12.2015. lēmumu, 
Saulkrastu novada pašvaldībai pieder zemes īpašums Pirmā  iela 15, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330032649, platība 0,0624 ha (Saulkrastu pagasta 
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000551248, žurnāla Nr. 300003999405). Nekustamā īpašuma 
vērtētājs SIA “EIROEKSPERTS` (LĪVA sertifikāts Nr. 1) 06.07.2016. noteicis zemes īpašuma 
Pirmā iela 15, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novada, tirgus vērtību 6 000,00 euro 
apmērā.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 17.08.2016. sēdes atzinumu (protokols Nr.8), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Pirmā iela 15, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2649, platība 0,0624 ha, 
mutisku izsoli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Pirmā iela 15, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2649, nosacīto cenu, kas 
vienāda ar tirgus vērtību 6 000,00 euro (seši tūkstoši euro 00 euro centi). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 
pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Pirmā iela 15, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, izsolei  4  locekļu sastāvā : 
3.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
3.2.komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas 

nodaļas  nekustamā  īpašuma speciālists Artis Blankenbergs; 
3.3.komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte; 
3.4.komisijas sekretāre - Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu 

speciāliste Daina Kučeruka. 
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes īpašuma Pirmā iela 

15, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 
2649, izsoles noteikumus (protokola 11.pielikumā). 

5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 14.10.2016. plkst. 10.00 rīkot zemes īpašuma 
izsoli. 

 
§45 

Par zemes īpašuma Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 
ZIŅO E.Grāvītis 

 
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 16.12.2013. lēmumu, 

Saulkrastu novada pašvaldībai pieder zemes īpašums Devītā  iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330031855, platība 0,0590 ha (Saulkrastu pagasta 
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000528317, žurnāla Nr. 300003558503). Nekustamā īpašuma 
vērtētājs SIA “EIROEKSPERTS` (LĪVA sertifikāts Nr. 1) 06.07.2016. noteicis zemes īpašuma 
Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novada, tirgus vērtību 5 700,00 
euro apmērā.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas 
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finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 17.08.2016. sēdes atzinumu (protokols Nr.8), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Devītā iela 20, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1855, platība 0,0590 ha, 
mutisku izsoli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Devītā iela 20, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1855, nosacīto cenu, kas 
vienāda ar tirgus vērtību 5 700,00 euro (pieci tūkstoši septiņi simti euro 00 euro centi). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 
pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, izsolei  4  locekļu sastāvā : 
3.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
3.2.komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas 

nodaļas  nekustamā  īpašuma speciālists Artis Blankenbergs; 
3.3.komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte; 
3.4.komisijas sekretāre - Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu 

speciāliste Daina Kučeruka. 
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes īpašuma Devītā 

iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 
003 1855, izsoles noteikumus (protokola 12.pielikumā). 

5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 14.10.2016. plkst. 10.30 rīkot zemes īpašuma 
izsoli. 

 
§46 

Par zemes īpašuma Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 
ZIŅO E.Grāvītis 

 
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 20.03.2015. lēmumu, 

Saulkrastu novada pašvaldībai pieder zemes īpašums Devītā  iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330032691, platība 0,0629 ha (Saulkrastu pagasta 
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000542825, žurnāla Nr. 300003823116). Nekustamā īpašuma 
vērtētājs SIA “EIROEKSPERTS` (LĪVA sertifikāts Nr. 1) 06.07.2016. noteicis zemes īpašuma 
Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novada, tirgus vērtību 6 300,00 
euro apmērā.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 17.08.2016. sēdes atzinumu (protokols Nr.8), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Devītā iela 85, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2691, platība 0,0629 ha, 
mutisku izsoli.  
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2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Devītā iela 85, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2691, nosacīto cenu, kas 
vienāda ar tirgus vērtību 6 300,00 euro (seši tūkstoši trīs simti euro 00 euro centi). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 
pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, izsolei  4  locekļu sastāvā : 
3.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
3.2.komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas 

nodaļas  nekustamā  īpašuma speciālists Artis Blankenbergs; 
3.3.komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte; 
3.4.komisijas sekretāre - Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu 

speciāliste Daina Kučeruka. 
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes īpašuma Devītā 

iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 
003 2691, izsoles noteikumus (protokola 13.pielikumā). 

5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 14.10.2016. plkst. 11.00 rīkot zemes īpašuma 
izsoli. 

 
§47 

Par zemes īpašuma Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 
ZIŅO E.Grāvītis 

 
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 24.09.2014. lēmumu, 

Saulkrastu novada pašvaldībai pieder zemes īpašums Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330031937, platība 0,0682 ha (Saulkrastu pagasta 
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000537251, žurnāla Nr. 300003713671). Nekustamā īpašuma 
vērtētājs SIA “EIROEKSPERTS` (LĪVA sertifikāts Nr. 1) 06.07.2016. noteicis zemes īpašuma 
Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novada, tirgus vērtību 6 900,00 
euro apmērā.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 17.08.2016. sēdes atzinumu (protokols Nr.8), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Devītā iela 121, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1937, platība 0,0682 ha, 
mutisku izsoli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Devītā iela 121, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1937, nosacīto cenu, kas 
vienāda ar tirgus vērtību 6 900,00 euro (seši tūkstoši deviņi simti euro 00 euro centi). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 
pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, izsolei  4  locekļu sastāvā : 
3.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
3.2.komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas 

nodaļas  nekustamā  īpašuma speciālists Artis Blankenbergs; 
3.3.komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
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vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte; 
3.4.komisijas sekretāre - Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu 

speciāliste Daina Kučeruka. 
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes īpašuma Devītā 

iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 
8033 003 1937, izsoles noteikumus (protokola 14.pielikumā). 

5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 14.10.2016. plkst. 11.30 rīkot zemes īpašuma 
izsoli. 
 

§48  
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar biedrību “Bērzu aleja 6” 

ZIŅO E.Grāvītis. Nomas līgumā noteikts, ka nomas maksa netiek maksāta, pašvaldība neiekasē 
nekustamā īpašuma nodokli par šo zemes platību. 
N.Līcis ierosina svītrot līguma 11.4. punktu “Nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju 
vai īpašnieku zemes kvalitāti”. Deputāti atbalsta N.Līča priekšlikumu. 

 
 Izskatot Juridiskās nodaļas juristes S.Podskočijas 15.08.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
17.08.2016 Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.8§2, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes nomas līgumu ar biedrību “Bērzu aleja 6”, reģistrācijas 
Nr.40008168657, par nekustamā īpašuma Bērzu alejā 6, Zvejniekciemā, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra Nr.80330010763, daļas 108 m2 platībā nomu, ar 
mērķi: labiekārtošanas darbu veikšanai – gājēju celiņa izbūvei.  

2. Noslēgt ar biedrību “Bērzu aleja 6”, reģistrācijas Nr.40008168657 zemes nomas līgumu 
(līgums protokola 15.pielikumā). 

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

 
§49 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 17.08.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.8§20, pamatojoties 
uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu 
novadā” 2.1. un 2.2. apakšpunktiem,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds, uzvārds, personas 
kods/  no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
/nekustamā īpašuma adrese/ laika periodā no 01.01.2016. līdz 22.02.2016. 
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2. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, personas 
kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
/nekustamā īpašuma adrese /  laika periodā no 17.03.2016. līdz 11.02.2021. 

 
§50 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/  11.03.2016. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes 17.08.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.8§19, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, personas 
kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
/nekustamā īpašuma adrese/ laika periodā no 01.01.2016. līdz 14.09.2016.  

 
§51 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 12.05.2016. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes 17.08.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.8§21, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, personas 
kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
/nekustamā īpašuma adrese/ laika periodā no 01.01.2016. līdz 11.10.2016.  

 
§52 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 27.05.2016. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes 17.08.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.8§22, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese/ laika periodā no 06.04.2016. līdz 05.04.2021.  

 
§53 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 25.05.2016. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes 17.08.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.8§23, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, personas 
kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
/nekustamā īpašuma adrese/ laika periodā no 08.04.2016. līdz 07.04.2018.  

§54 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds, uzvārds/ 
ZIŅO E.Grāvītis 

 
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 04.07.2016. iesniegumu, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes 17.08.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.8§24, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese/ laika periodā no 06.05.2016. līdz 05.05.2017.  

 
§55 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 04.07.2016. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes 17.08.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.8§25, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā 
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īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, personas 
kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
/nekustamā īpašuma adrese/, laika periodā no 22.03.2016. līdz 25.01.2018.  

 
§56 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/  26.07.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 17.08.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.8§18, pamatojoties 
uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ: 

1. Atlikt līdz 28.08.2017. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu EUR 
762.53 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 508.22 un nokavējuma nauda EUR 254.31, par 
nekustamo īpašumu /nekustamā īpašuma adrese, kadastra apzīmējums/ mantinieks 
/mantinieka vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

Datums 
Pamatparāds 

EUR 
Nokavējuma nauda 

EUR 
Kopā EUR 

28.09.2016. 42.35 21.19 63.54 

28.10.2016. 42.35 21.19 63.54 

28.11.2016. 42.35 21.19 63.54 

28.12.2016. 42.35 21.19 63.54 

30.01.2017. 42.35 21.19 63.54 

28.02.2017. 42.35 21.19 63.54 

28.03.2017. 42.35 21.19 63.54 

28.04.2017. 42.35 21.19 63.54 

29.05.2017. 42.35 21.19 63.54 

28.06.2017. 42.35 21.20 63.55 

28.07.2017. 42.36 21.20 63.56 

28.08.2017. 42.36 21.20 63.56 

KOPĀ: 508.22 254.31 762.53 

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

§57 
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2016.gada 15.jūlija iesniegumu, pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas 
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deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās 
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas 
ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /deklarētās 
dzīvesvietas adrese/  kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai 
ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais akts protokola 
16.pielikumā). 

§58 
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2016.gada 19.jūlija iesniegumu, pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās 
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas 
ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /deklarētās 
dzīvesvietas adrese/  kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir 
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais akts protokola 
17.pielikumā). 

 
§59 

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

ZIŅO E.Grāvītis  
A.Blankenbergs informē, ka zemes gabals tiek sadalīts divās daļās. 

 
 Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 18.08.2016. iesniegumu,  
pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 
“Adresācijas noteikumi” 11. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA ,,Balt Survey’’ izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Zaļāmuiža’’, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads (kadastra apz. 80330030896), zemes ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ un ēkām un būvēm – 
,,Zaļāmuiža’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi –  
,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’, kods 0601, platība 0,2 ha,  zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0,45 ha, zeme, uz 
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kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  mežsaimniecība, kods – 0201, platība 3,7759 ha. 
3. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – ,,Kalnbērzi’’, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir  mežsaimniecība, kods – 0201, platība 6,9 ha. 

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

 
§60 

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

ZIŅO E.Grāvītis 
A.Blankenbergs norāda, ka atdalāmajam zemes gabalam ar pircēju ir noslēgts servitūta līgums par 
iebraukšanu. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/  18.08.2016. iesniegumu par 
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības 
likuma 19.pantu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. 
punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 
apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA ,,BaltSurvey’’ izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Eglītes’’ (kadastra Nr. 
80330010700), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ un ēkām ar kadastra 
apz.80330010700002, 80330010700003, 80330010700005 un 80330010700006 – 
,,Jauneglītes’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’, kods 0601, platība 0,1366 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ un ēkām ar kadastra 
apz.80330010700001 un 80330010700010 – ,,Eglītes’’, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme’’, kods 0601, platība 0,1932 ha. 

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

§61 
Par adreses piešķiršanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

 Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 04.07.2016. iesniegumu, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9. un 11. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt jaunbūvei, kas funkcionāli saistīta ar zemes īpašumu “Melni”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,  kadastra Nr. 8033 001 0712,  adresi:          

   “Melni”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV - 2161 
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§62 

Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta “ Multifunkcionāla jauniešu centra 
izveide Saulkrastos, Raiņa ielā 7” realizācijai 

ZIŅO E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas A.Līces 
26.08.2016 iesniegumu, pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto 
daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2016.gadā uz 10 gadiem 167 911,- euro apmērā, ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2017. 
projekta “Multifunkcionāla jauniešu centra izveide Saulkrastos, Raiņa ielā 7” realizācijai, 
aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.  

2. Uzsākt Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru būvdarbu veikšanai projekta 
“Multifunkcionāla jauniešu centra izveide Saulkrastos, Raiņa ielā 7” realizācijai. 

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

 
§63 

Par pašvaldības delegācijas komandējumu uz Baltkrieviju 
ZIŅO E.Grāvītis. Saskaņā ar iekšējiem noteikumiem, deputātiem komandējumi jāapstiprina ar 
domes lēmumu. 
L.Vaidere jautā, kur var iepazīties ar delegāciju izveidošanu, kas izvērtē delegācijas sastāvu? 
E.Grāvītis paskaidro, tie deputāti, kas deva savu piekrišanu braukt komandējumā, tika iekļauti 
delegācijas sastāvā. 
 

Saulkrastu novada domē 2016.gada 1.jūlijā saņemts Saulkrastu novada pašvaldības 
sadraudzības pilsētas Radoškoviču (Baltkrievija) pašvaldības ielūgums piedalīties Radoškoviču 
pilsētas svētkos, kas notiks no 2016.gada 2.septembra līdz 2016.gada 4.septembrim Radoškovičos. 

Izskatot domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 2016.gada 16.augusta iesniegumu par 
pašvaldības delegācijas komandēšanu uz Radoškovičiem, ievērojot Saulkrastu novada domes 
28.12.2011. iekšējo noteikumu Nr. 13 “Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu 
iesniegšanu un izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā” 2.5.1.punkta prasības, kas 
noteic, ka domes priekšsēdētājam un domes deputātiem, kuri neieņem algotus amatus domē, 
komandējums tiek noformēts ar domes lēmumu, pamatojoties  uz likuma  „Par  pašvaldībām 21.  
panta  27.punktu  un Ministru  kabineta 12.10.2010.  noteikumiem  Nr.969  „Kārtība,  kādā  
atlīdzināmi  ar  komandējumiem  saistītie izdevumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-7 (E.Grāvītis, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, 
A.Dulpiņš, A.Silavnieks, G.Zonbergs), „PRET”-1 (L.Vaidere), „ATTURAS”-4 (N.Līcis, 
S.Osīte, J.Grabčiks, G.Lāčauniece), 
NOLEMJ:  
1. Komandēt Saulkrastu novada pašvaldības delegāciju uz Radoškovičiem (Baltkrievija) no 

2016.gada 2.septembra līdz 2016.gada 4.septembrim (trīs dienas) ar mērķi piedalīties 
Saulkrastu novada pašvaldības sadraudzības pilsētas Radoškoviču pilsētas svētkos un noteikt 
delegāciju šādā sastāvā: 

1.1. domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis- delegācijas vadītājs; 
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1.2. domes deputāte Santa Ancāne; 
1.3. domes deputāte Aiva Aparjode; 
1.4. domes deputāte Guna Lāčauniece. 

2. Domes priekšsēdētājam izmaksāt dienas naudu 100% apmērā no dienas naudas normas un par 
delegācijas vadītāja pienākumu pildīšanu noteikt papildu piemaksu pie dienas naudas 20% 
apmērā no dienas naudas normas par trīs komandējuma dienām, saskaņā ar 12.10.2010. MK 
noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba 
braucieniem saistītie izdevumi” 31.3.punktu. 

3. Domes deputātiem izmaksāt dienas naudu 100% apmērā no dienas naudas normas par trīs 
komandējuma dienām.  

4. Piešķirt domes priekšsēdētājam apmaksātu brīvdienu 2016.gada 5.septembrī par darbu nedēļas 
atpūtas dienā (04.09.2016.). 

5. Apmaksāt šādus ar komandējumu saistītos izdevumus: dienas nauda; viesnīcas izdevumi; 
izbraukšanas dokumentu noformēšanas izdevumi; apdrošināšanas polises iegādes izdevumi. 

6. Komandējuma izdevumus apmaksāt no iestādes “Saulkrastu novada  dome”” budžeta 
līdzekļiem (EKK 2121 un EKK 2122).  

7. Noteikt, ka domes priekšsēdētāja komandējuma laikā un piešķirtajā atpūtas dienā domes 
priekšsēdētāja amata pienākumus veiks domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis. 

8. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

§64 
Par domes priekšsēdētāja papildatvaļinājumu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 2016.gada 16.augusta 
iesniegumu par papildatvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.panta pirmo daļu un devīto daļu, un ievērojot 
Saulkrastu novada domes 30.09.2016. iekšējo noteikumu Nr. IeN 6/2015 “Iekšējie darba kārtības 
noteikumi” 56.punktu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājam var piešķirt apmaksātu 
papildatvaļinājumu 7 darba dienas un to, ka domes priekšsēdētājam papildatvaļinājums tiek 
piešķirts ar domes lēmumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim apmaksātu 
papildatvaļinājumu par darba periodu no 14.07.2014.- 13.07.2015. 7 (septiņas) darba 
dienas no 2016.gada 6.septembra līdz 2016.gada 12.septembrim un no 2016.gada 
15.septembra līdz 2016.gada 16.septembrim.  
 

§65 
Par finansējuma piešķiršanu SAM 3.3.1. projektēšanas darbu uzsākšanai 

ZIŅO E.Grāvītis. Pēc iepirkuma komisijas veikta iepirkuma ielu projektēšanai ir noskaidrots 
iepirkuma uzvarētājs un nepieciešama summa - 120 895,94 euro. 85% no šīs summas tiks atgūti 
no Eiropas fonda.  
S.Tiļuga informē par projekta iesniegšanas kārtību. Projektu plānots realizēt līdz 2019.gadam. 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas S.Tiļugas 

2016.gada 30.augusta iesniegumu par finansējuma nepieciešamību iepirkuma līguma noslēgšanai 
un projektēšanas darbu uzsākšanai „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 
3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 
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teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešā 
projektu iesniegumu kārtā, kurā Saulkrastu novada dome iesniegusi priekšatlases projekta 
iesniegumu “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu 
novadā”, pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un likuma “Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 2.punktu , 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē uz 5 (pieciem) gadiem par summu EUR 120 895,94  ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2017., 
nodrošinot projekta „Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Saulkrastu novadā” īstenošanu, nosakot to kā prioritāru projektu. 

2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt līgumu pēc iepirkuma 
rezultātu apstiprināšanas pirms aizņēmuma piešķiršanas. 

 
§66 

Par Latvijas – Šveices sadarbības līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas 
attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes 

iniciatīvu centru izveide” projekta īstenošanu 
ZIŅO E.Grāvītis. 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas 

Anitas Līces 26.08.2016. iesniegumu un pamatojoties uz Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras 26.08.2016. vēstuli Nr. 4-9/39, kas Saulkrastu novada domē saņemta 29.08.2016. par 
papildus dokumentu iesniegšanu projekta „Multifunkcionāla jauniešu iniciatīvu centra izveide 
Saulkrastos – jauniešu ideju attīstības banka” ietvaros, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Precizēt 15.06.2016 Saulkrastu novada domes ārkārtas sēdes lēmumu Nr.7/2016§1 šādā 
redakcijā:  
“1. Īstenot projektu „Multifunkcionāla jauniešu iniciatīvu centra izveide Saulkrastos – 

jauniešu ideju attīstības banka” par kopējo summu 188445,00 euro, no kuriem 
102670,16 euro ir Latvijas – Šveices sadarbības programmas līdzfinansējums, bet 
85774,84 euro ir pašvaldības finansējums. 

2. Nodrošināt priekšfinansējumu 188445,00 euro apmērā projekta „Multifunkcionāla 
jauniešu iniciatīvu centra izveide Saulkrastos – jauniešu ideju attīstības banka” 
īstenošanai.” 

 
§67 

Par Saulkrastu novada domes 2016.gada 27.jūlija lēmuma Nr.29 „Par zemes īpašuma 
,,Jaunbuši’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles organizēšanu, 

nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu 
ZIŅO E.Grāvītis. Zemes gabalam “Jaunbuši” nav piekļuves. Tiešā piekļuve no īpašuma “Buši”. 
Jebkuram zemes īpašuma ieguvējam nāksies risināt jautājumu ar piekļūšanu šim zemes gabalam, 
kas samazina īpašuma vērtību. 
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Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada domes deputātes Līgas Vaideres 

2016.gada 24.augusta iesniegums ar lūgumu atcelt Saulkrastu novada domes 2016.gada 27.jūlija 
lēmumu „Par zemes īpašuma „Jaunbuši”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles 
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk-
lēmums), jo līdz 2016.gada 9.septembrim nav iespējams noteikt servitūta ceļa atrašanos, līdz ar to 
tiek samazināts izsoles dalībnieku interesentu skaits, radot iespējamos zaudējumus Saulkrastu 
novada pašvaldībai. 

Saskaņā ar lēmumu nolemts 2016.gada 9.septembrī rīkot mutisku izsoli Saulkrastu novada 
pašvaldības nekustamam īpašumam - neapbūvētam zemesgabalam ,,Jaunbuši’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 001 1463, platība 0,47 ha (turpmāk-
nekustamais īpašums), nosakot tirgus vērtību 27000,00 euro (divdesmit septiņi tūkstoši euro 0 
centi). 

No kadastra kartes un situācijas dabā redzams, ka nekustamajam īpašumam nav piekļuves 
iespējas. Lai nodrošinātu piekļuves iespēju ir jānodibina ceļa servitūts.  

Civillikuma 1130.pants nosaka, ka servitūts ir tāda tiesība uz svešu lietu, ar kuru īpašuma 
tiesība uz to ir lietošanas ziņā aprobežota kādai noteiktai personai vai noteiktam zemes gabalam 
par labu. Saskaņā ar Civillikuma 1156.pantu ceļa servitūts ir reālservitūts, jo nodibināts nevis kādai 
personai, bet konkrētam īpašumam par labu. 

Konkrētajā gadījumā, lai izvairītos no konflikta situācijas, kā arī lai nesamazinātu izsoles 
dalībnieku interesentu skaitu, tādejādi radot iespējamos zaudējumus Saulkrastu novada 
pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
Civillikuma 927. un 1036.pantu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
M.Kišuro, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ:  

1. Atcelt Saulkrastu novada domes 2016.gada 27.jūlija lēmumu „Par zemes īpašuma 
„Jaunbuši”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles organizēšanu, 
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”. 

2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 31.augustā. 
3. Uzdot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistei 

Ingrīdai Kamoliņai līdz 2016.gada 2.septembrim sagatavot un nosūtīt vēstuli izdevumam 
„Latvijas Vēstnesis” par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta 
zemesgabala ,,Jaunbuši’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr. 8033 001 1463, platība 0,47 ha, 2016.gada 9.septembra izsoles atcelšanu. 

 
Sēdi slēdz 16:12 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  Ervīns Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
Lietvedības un personāla 
nodaļas vecākā lietvede  

 Irina Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 01.09.2016. 
 
 


